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Sammanfattning 
Ekonomisk redovisning 

Budgetavvikelsen för helåret 2021 uppgår till 91,2 miljoner kronor, detta innebär ett ökat över-
skott jämfört med 2020 med 63,2 miljoner kronor. En starkt bidragande faktor till överskottet är 
situationen med lägre volymer än vad vi budgeterat för såsom lägre beläggning inom särskilt bo-
ende och lägre antal efterfrågade timmar inom hemtjänsten. Orsaken till detta är hänförligt till 
situationen med Covid-19. 

Antalet ansökningar till särskilt boende har varit lägre än beräknat och antalet äldre som valt att 
avvakta inflyttning på boenden har ökat i och med pandemin. Under första halvåret ökade dock 
antalet ansökningar till särskilt boende men under hösten avtog den ökningen. Hemvården har 
också haft en minskning i antal timmar sedan pandemin började. Den sammanlagda volymen för 
2021 blev inte som budgeterat, även om nivån ökade under sista delen av året. 

Nämnden har arbetat strategiskt och långsiktigt med att få en ekonomi i balans. Ett aktivt arbete 
med förebyggande åtgärder, optimerad bemanning och förbättrade arbetssätt har givit positiva 
resultat. På en övergripande nivå ligger nämndens redovisade nettokostnader på ungefär samma 
nivå som 2020. Verksamhetsområdenas resultat varierar och orsaken till vissa enheters under-
skott hänförs främst till lägre volymer i kombination med för höga kostnader för bemanning samt 
höga kostnader för förbruknings- och skyddsmaterial. 

Efter november månad lämnades en prognos för omsorgsnämnden där nämnden beräknades re-
dovisa ett överskott på 82,0 miljoner kronor, exklusive effekter från statsbidrag. Prognosen har 
ökat successivt på grund av den förändrade utvecklingen som varit i särskilt boende under året. 
Den svårbedömda beläggningsgraden i och med pandemin har påverkat både kommunal och pri-
vat verksamhet. Den stora osäkerheten kring den framtida utvecklingen vad gäller tomplatssitu-
ationen samt de låga volymerna inom hemtjänsten påverkade stabiliteten i prognosarbetet nega-
tivt. 

Den störst bidragen orsaken till nämndens överskott är att beslutad budget för 2021 bygger på 
den bedömning av volymer som gjordes under 2020, volymer som sedermera inte uppnåddes. 
Den ekonomiska effekten av tomma platser gör att lägre resursfördelning tilldelas till såväl kom-
munala som privata boenden (tilldelning sker per belagd plats och dygn). Ytterligare en effekt av 
tomma platser är svårigheter att anpassa bemanningen till den låga beläggningen. Volymföränd-
ringar och hur stora de ekonomiska konsekvenserna blir är svåra att förutsäga när osäkerhet rå-
der. Stort fokus läggs framåt på att bevaka och följa utvecklingen och att i ett tidigt skede fånga 
förändringar för att kunna möta de behov som finns med rätt insatser. 

Under 2021 har äldreomsorgen ansökt och erhållit statsbidrag. Dessa har använts för att långsik-
tigt stärka upp verksamheten samt mildra de ekonomiska effekterna hänförda till 
Covid-19. 
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Personalredovisning 

Temperaturmätaren följer regelbundet upp medarbetarnas upplevelse av arbetet, arbetsplatsen 
och arbetsgivaren utifrån värdegrunden. Årets andra mätning genomfördes i september 2021 och 
visar att medelvärdet för omsorgsnämnden ligger kvar på samma nivå som i våras, 4,8 av 6,0. På 
totalen utgör det ett bra resultat som varit stabilt över tid. Om en arbetsplats inte når upp till 
riktningsmålets värde görs en handlingsplan med förslag till åtgärder som ska förbättra medarbe-
tarnas upplevelse av arbetssituationen. Svarsfrekvensen vid september månads mätning är 78 
procent, vilket motsvarar 1562 svaranden. Både svarsfrekvensen och resultatet i Temperaturmä-
taren följer Växjö kommunkoncern som helhet. 

Sjukfrånvaron för omsorgsnämndens medarbetare är fortsatt hög, även om ökningen verkar ha 
avtagit något. Under 2021 påbörjades vaccineringen mot Covid-19 och omsorgsnämndens medar-
betare som arbetar med vård-och omsorgsnära arbete var en av de yrkesgrupper som prioritera-
des i vaccinationsordningen. Vaccinationerna bör ha bidragit till minskad sjukfrånvaro, men rikt-
linjen om att stanna hemma även vid milda symtom har sannolikt fortsatt att orsaka höga sjuk-
frånvarotal. Vaccinationen har i vissa fall orsakat biverkningar i form av symtom, vilket kan ha bi-
dragit till del av sjukfrånvaron. 

  

Verksamhetsredovisning 

Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv 

En majoritet av uppdragen inom de prioriterade utvecklingsområdena i budgeten är genomförda. 
Flera av uppdragen genomförs på några års sikt och är av sådan art att de utvecklas och pågår 
även under 2022. För flera av nyckeltalen är 2021 års resultat ännu inte publicerade. Vad gäller 
nyckeltalen baserade på brukarbedömningar har brukarundersökningarna inom äldreomsorgen, 
med anledning av leverantörsupphandling på Socialstyrelsen, inte genomförts under 2021. Bru-
karundersökning inom omsorg funktionsnedsättning har under 2021 genomförts inom insatsom-
rådena bostad med särskild service samt boendestöd. Redovisade brukarundersökningsresultat 
för såväl äldreomsorgen som omsorg funktionsnedsättning speglar senast utförda mätning och 
visar på en fortsatt god brukarnöjdhet, där Växjö står sig väl vid en nationell jämförelse. 

Implementeringen av digitala lösningar och digifysiska arbetsmetoder fortskrider. I början av året 
färdigställdes en femårig uppdragsplan med fyra centrala utvecklingsområden för omsorgens 
fortsatta omställningsarbete till en God och nära vård och omsorg: 

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. I samband med att hu-
vudprojektledare tillträdde i september startades 16 av dessa delprojekt upp. Arbetet med igång-
satta delprojekt kommer att fortskrida under 2022. 
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Omsorgen arbetar på flera sätt för att förebygga ofrivillig ensamhet hos äldre. Under året har en 
förebyggande enhet organiserats inom Kommunrehab och enhetschef tillträdde i mitten av au-
gusti. Uppdraget för enheten är att samordna förebyggande insatser, utveckla och säkerställa an-
hörigstödet samt motverka ofrivillig ensamhet. Genom projektet Ung Omsorg, som sedan 1 juni är 
i gång i mindre skala, utförs aktiviteter på helger på kommunens särskilda boenden. Under hös-
ten har terapihundar besökt omsorgens särskilda boenden som ett led i att ytterligare förebygga 
och motverka isolering och ofrivillig ensamhet. 

Den senaste vårdhygienmätningen från våren 2021 visar på fortsatt goda resultat, där framför allt 
hemvården utmärker sig på ett positivt sätt. 

Centralt för tryggheten i hemvården är en god personalkontinuitet. Den planerade kontinuiteten 
mäts från och med 2018 löpande för de kommunala hemvårdsgrupperna. Snittet för hela 2021 var 
14,13 vilket visar på en förbättring jämfört med helåret 2020 (14,6) och helåret 2019 (15,3). 

Resultatet för nyckeltalet ”Kostnad för särskilt boende äldreomsorg (kr/brukare)” har för Växjös 
del förbättrats något från 2019 till 2020. Växjö uppvisar även ett gott resultat för nyckeltalet i för-
hållande till jämförelsegruppen större stad. Effektivitetsnyckeltalet "Kostnad hemtjänst äldre-
omsorg (kr/hemtjänsttagare)" visar på en högre kostnad över tid, men en lägre kostnad jämfört 
med jämförelsegruppen större stad. Nettokostnadsavvikelsen för LSS har ökat jämfört med före-
gående mätning. 

  

Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd 

Nämnden fortsätter att arbeta för en god avfallshantering i enlighet med målen i SSAM:s avfalls-
plan. Därutöver fortsätter arbetet för en fossilneutral bilpark i enlighet med kommunkoncernens 
miljömål. Vid årsskiftet 2021/2022 är 61% av fordonsparken inom förvaltningen fossilbränsleneu-
tral. Övergången till fossilneutralt drivna bilar har försenats till följd av långa leveranstider. 

  

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 och 
kommer fortsätta med detta under kommande år i den mån pandemin och dess restriktioner till-
låter. 

  

Övrig verksamhetsrelaterad information 

Den pågående pandemin, Covid- 19, har på många sätt fortsatt präglat omsorgsförvaltningens ar-
bete även under 2021. Många förändringar har gjorts i verksamheten för att minska risken för 
smitta och ett stort fokus har legat på att arbete ska ske i enlighet med basala hygienrutiner. 
Samarbete med Region Kronoberg har fungerat väl och möjligheterna till provtagning har varit 
tillräckliga. 

Vaccination av omsorgstagare och medarbetare påbörjades runt föregående årsskifte och 
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samtliga omsorgstagare som så önskat har även fått andra och tredje dosen vaccin. I takt med att 
vaccinationerna fortskridit har antalet smittade omsorgstagare minskat betydligt. Smittade om-
sorgstagare har dock funnits inom de olika delarna av verksamheten. De allra flesta av de som 
smittats under senare halvåret 2021 har varit vaccinerade med två eller tre doser och haft ett 
lindrigare sjukdomsförlopp. 

Under 2021 har omsorgsnämnden gjort tre anmälningar enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård 
och omsorg. I privat regi har det gjorts en anmälan enligt Lex Sarah. Det har gjorts två anmäl-
ningar enligt Lex Maria i den egna verksamheten och två anmälningar i privat regi. 

Det pågår utveckling av verksamheten inom ramen för flera statsbidrag. Utgångpunkten är att 
använda medlen för en ytterligare uppväxling inom redan planerade och pågående kvalitetssats-
ningar inom ramen för en god och nära vård och omsorg. 

Uppföljning av privata utförare inom omsorgsnämndens område genomförs enligt omsorgs-
nämndens uppföljningsmodell. Avtalsuppföljning sker årligen eller vid behov och utförarnas följ-
samhet till avtalen är god. De anmärkningar som finns handlar oftast om brister i dokumentat-
ionen, både avseende socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 
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Ekonomisk redovisning 

Analys av årets utfall 

Driftredovisning 

Verksamhet, tkr 

Intäkt ut-
fall 2021 

Kostnad ut-
fall 2021 

Netto ut-
fall 2021 

Netto 
budget 

2021 

Budgetav-
vikelse 

Nettoutfall 
2020 

Omsorgsnämnden övergripande 211 003 -108 807 102 196 21 831 80 365 112 001 

Centralförvaltningen 1 660 -67 194 -65 534 -70 519 4 985 -52 437 

Avdelning sjuksköterskor 5 626 -102 245 -96 619 -96 843 224 -91 964 

Avdelning Rehab 2 507 -55 098 -52 591 -56 978 4 387 -56 462 

Äldreomsorg och hemvård, kommunal regi 62 091 -631 685 -569 594 -564 974 -4 620 -581 584 

Äldreomsorg och hemvård, entreprenad 12 992 -212 734 -199 742 -194 813 -4 929 -215 222 

Omsorg funktionsnedsättning, kommunal regi 14 116 -404 130 -390 014 -400 827 10 813 -381 092 

Omsorg funktionsnedsättning, entreprenad 7 500 -109 870 -102 370 -102 348 -22 -94 401 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Särredovisning beviljade medel digitaliserings-
fond       

Summa 317 495 -1 691 763 -1 374 268 -1 465 471 91 203 -1 361 161 

  

Utfallet för helåret 2021 uppgår till 91,2 miljoner kronor. I budget för 2021 erhöll omsorgsnämn-
den ett tillskott för demografiska faktorer, tilläggsanslag för lön och entreprenad på 52,4 miljoner 
kronor samt en reducering för effektiviseringar på 6,9 miljoner kronor. 
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Nämnden har arbetat strategiskt och långsiktigt med att få en ekonomi i balans. Tillsammans med 
såväl utökad ram och effektiviseringskrav som fortsatt anpassning av kostnadsnivåer innebär pe-
riodens utfall ett ökat överskott jämfört med 2020 med 63,2 miljoner kronor (föregående års re-
sultat uppgick till 28,0 miljoner kronor). 

En starkt bidragande faktor till överskottet är situationen med en lägre beläggning inom särskilt 
boende. Antalet ansökningar nådde inte prognostiserad nivå och antalet äldre som valt att av-
vakta inflyttning på boenden har ökat under pandemin. Volymen kom inte upp i den nivån som 
beräknades inför 2021 och som var grunden för årets budget. Detta förklaras till stora delar av 
Covid-19. Nämnden noterar dock en ökning av belagda platser inom särskilt boende under första 
halvåret vilket sedermera avstannade. Ett aktivt arbete med förebyggande åtgärder, optimerad 
bemanning och förbättrade arbetssätt gav positiva resultat. 

På en övergripande nivå ligger nämndens redovisade nettokostnader fortsatt i nivå med 2020. Er-
hållna statsbidrag för merkostnader hänförliga till Covid-19 har redovisats för 2021 och ger där-
med högre intäkter och kostnader jämfört med föregående år. 

Nämndens personalkostnader ökade marginellt jämfört med 2020. Löner för Arbetad tid var i 
princip oförändrade. Om hänsyn även tas till generella löneökningar noterar vi en reell minskning 
jämfört med redovisning i absoluta tal. Bland nämndens övriga kostnader märks, med undantag 
av kostnader för förbruknings- och skyddsmaterial samt ökade kostnader för nattbesök, inga 
större förändringar. 

På en sammantagen nivå är kostnader för privata utförare på en något lägre nivå än 2020. I för-
hållande till budget visar kostnader för privata utförare en betydligt lägre nivå till följd av ovan 
nämnda volymförändringar. Kostnader för ersättning till privata utförare inom särskilt boende 
minskar markant, emedan kostnader för ersättning till privata utförare inom LSS ökar. En bidra-
gande orsak till detta torde vara att den dagliga verksamheten under pandemin har verkställts på 
annat sätt. 

Avdelning sjuksköterskor (0,2 miljoner kronor). Sjuksköterskeorganisationen har under första 
halvåret redovisat höga kostnader för förbrukningsmaterial och har även belastats med kostna-
der i samband med vaccinering mot Covid-19 under hela året. Kostnaderna har till stor del täckts 
av statsbidrag för merkostnader samt ersättning från Region Kronoberg för utförd vaccinering. 

Avdelning rehab (4,4 miljoner kronor). Verksamheten redovisar en positiv avvikelse jämfört med 
budget på 4,4 miljoner kronor, vilket är en kombination av lägre personalkostnader till följd av va-
kanser, högre intäkter för tekniska tjänster samt högre bostadsanpassningsbidrag. 

Äldreomsorg särskilt boende (minus 5,4 miljoner kronor). Pandemin hade en negativ påverkan 
på verksamheterna under hela året. Antalet belagda platser i särskilt boende har under en längre 
period varit lägre än tidigare år, vilket påverkar verksamhetsområdets möjligheter att redovisa en 
ekonomi i balans. Då förvaltningsbidraget, som fördelas utifrån belagda platser, sjunker i en 
snabbare takt än möjligheten att anpassa bemanningen uppstår ett underskott. En viss grundbe-
manning måste upprätthållas för att klara verksamheten på ett säkert sätt och med god kvalitet. 

Det ackumulerade underskottet för 2021 var lägre än för 2020. Antalet belagda platser ökade un-
der först halvåret men ökningen avtog under andra halvan. Främsta anledningen till underskottet 
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är att resurstilldelningen reducerats mer än personalkostnaden. Resultaten mellan enheterna va-
rierar beroende på enheternas möjlighet att anpassa bemanningskostnader i förhållande till till-
delat förvaltningsbidrag. Verksamheten har kompenserats för merkostnader som kan hänföras till 
Covid-19. 

Äldreomsorg hemvård (0,8 miljoner kronor). Verksamheten bedrivs enligt plan och åtgärder för 
att bibehålla en budget i balans fortsätter. 2021 startade med sjunkande volymer i en högre takt 
än verksamhetsområdet kunde anpassa bemanningen. Volymerna ökade under året vilket innebar 
högre förvaltningsbidrag och tillsammans med bibehållen kostnadsnivå gav detta en ekonomisk 
förbättring. Även inom hemvården har kompensation för merkostnader kopplade till Covid-19 er-
hållits. Sammantaget noteras inga större avvikelser på en övergripande nivå. Däremot varierar 
enheternas resultat. 

Omsorg funktionsnedsättning (10,8 miljoner kronor). Omsorg funktionsnedsättning har haft 
svårt med personalförsörjningen under hela 2021. Effekten blev att verksamheten gjorde bespa-
ringar pga. lägre personalkostnader. Daglig verksamhet har bedrivits i låg omfattning vilket bidra-
git till lägre kostnader och intäkter, samma effekt återfinns inom korttidsboende. En anpassad 
daglig verksamhet på boendena ledde till högre personalkostnader inom gruppbostäder då per-
sonaltätheten ökade för att klara verksamheten. 

Privata Utförare (minus 5,0 miljoner kronor). Underskottet härrörs främst till lägre intäkter 
kopplat till momsåtersökning. Lägre fakturering från de Privata utförarna pga. lägre volymer ut-
gör lägre kostnader som grund för att återsöka moms, jämfört budgeterat. 

Coronapandemin 

De ekonomiska effekterna av Covid-19 märks främst i ökade kostnader för förbrukningsmaterial, 
men också i högre sjuklöner och ökade kostnader för timanställda och övertid. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 

Färdigställda projekt Utgifter sedan projektstart Varav årets investeringar 

 
Total 

Ackumu-
lerat 

Budget- Budget Utfall Budget- 

tkr budget utfall avvikelse helår 2021 helår 2021 avvikelse 

Hjälpmedelcentralen 5 180 3 853 1 327 0 33 -33 

Frustuguvägen, inventarier 270 123 147 0 13 -13 

Larmaystem, Evelid 370 370 0 0 371 -371 

Oms Fritid Utemiljö 260 260 0 0 261 -261 

S:a färdigställda projekt 6 080 4 606 1 474 0 678 -678 

       

Pågående projekt Total Beräknad Prognos Budget Utfall Budget 
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Färdigställda projekt Utgifter sedan projektstart Varav årets investeringar 

tkr budget totalutgift avvikelse helår 2021 helår 2021 avvikelse 

Larmsystem, Bågen 370 370 0  84 -84 

       

       

       

       

S:a pågående projekt 370 370 0  84 -84 

       

S:A INVESTERINGAR TOTALT 6 450 4 976 1 474 0 762 -762 

Investering "Hjälpmedelscentralen" är uppdelad i två etapper. Hjälpmedelsverksamhetens flytt till 
nya lokaler slutfördes med inflyttning under december 2019. Etapp två innebar flytt av Kommun-
rehab från Vallgatan till plan 2 på Mejselgatan och lokalerna togs i bruk under september 2020. 
Investeringar i hjälpmedelsverksamheten har gjorts i bland annat tvättanläggning, maskiner, 
höglager och truckar för att göra arbetet i de nya lokalerna så effektivt som möjligt samt för att 
kunna öka återanvändning av hjälpmedel. Investeringar i etapp två har bland annat gjorts i möb-
ler, inredning och maskiner. Projektet är slutfört. 

Investering i larmsystem på särskilt boende har gjorts på Evelid och färdigställts under 2021 samt 
påbörjats på Bågen. 
 
Investeringar i inventarier på Frustugevägen och Oms Fritid Utemiljö har också färdigställts un-
der 2021 
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Uppdrag kopplade till finanspolitisk inriktning 

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genom-

snittet i kommungruppen större städer. 

 Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal 
Omsorgsnämnden redovisar för 2021 ett överskott i jämförelse mot budget om 91,2 miljoner kronor. Verksamhetsområdenas resultat 
varierar och orsaken till vissa enheters underskott hänförs främst till lägre volymer i kombination med för höga kostnader för beman-
ning samt höga kostnader för förbruknings- och skyddsmaterial. Nämnden har arbetat strategiskt och långsiktigt med att få en ekonomi 
i balans. Ett aktivt arbete med förebyggande åtgärder, optimerad bemanning och förbättrade arbetssätt fortsätter också att ge positiva 
resultat. På en övergripande nivå ligger nämndens redovisade nettokostnader på ungefär samma nivå som 2020. 

Framtid och omvärld 
Arbete fortsätter för att enheter med underskott ska anpassa sin bemanning till beviljade resurser genom bemanningskalkyler och 
schemaläggning. Särskilda boenden i äldreomsorgen har utgått från en grundbemanning som går i takt med det nya ersättningssyste-
met som började gälla 2021. Verksamheten som helhet fortsätter undersöka möjligheter att använda digitala lösningar för att öka effek-
tiviteten och möta framtidens behov. 

 

   Uppdrag 

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

Ett koncernövergripande arbete pågår i form av samordning av bland annat verksamhetsutvecklare och utredare. 

   Välfärdens långsiktiga finansiering tryggas med prioritering av kärnuppdraget. 
 

Arbetet inom God och Nära Vård och Omsorg (GNVO) pågår och en handlingsplan är framtagen kring hur omsorgsför-
valtningen ska ta sig an omställningen. Målet är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar 
jämlik hälsa. Arbetet handlar om att tillgodose omsorgstagarnas behov på rätt insatsnivå. Omsorgsförvaltningen har 
bland annat inrättat en förebyggande enhet med fokus på utökat anhörigstöd och att motverka ofrivillig ensamhet. 

 

  
 

Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid 
Jämförelse med 

större stad 

   Ekonomi balans, kr 2021 91   

   Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 2020 0,8 %   
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Personalredovisning 

Medarbetarna i siffror 

Antal anställda och anställningsformer 

  Totalt Kvinnor Män 

 Dec 2021 Dec 2020 Dec 2021 Dec 2020 Dec 2021 Dec 2020 

Antal tillsvidareanställda 1 952 1 946 1 651 1 675 301 271 

Antal tidsbegränsade anställ-
ningar med månadslön 101 146 77 95 24 51 

TOTAL 2 053 2 092 1 728 1 770 325 322 

Omräknade heltider, antal 2 019 2 054 1 697 1 735 322 319 

       

Sysselsättningsgrad       

Andel anställda med en grund-
anställning på 100 procent 94,70 % 93,2 % 96,40 % 92,7 % 97,10 % 96,0 % 

Genomsnittlig sysselsättnings-
grad, procent 98,36 % 98,2 % 98,23 % 98,0 % 99,05 % 99,1 % 

       

Personalomsättning, procent 9,00 % 11,50 % 9,00 % 11,40 % 8 % 12,20 % 

       

Övertid       

Övertid, antal timmar 16 753 11 998 12 874 9 348,0 3 879 2 650,0 

Övertid belopp, mkr 6 4 6 3 1 1 

       

Åldersstruktur %       

-29 14,5 14 12 11,7 27,4 26,7 

30-49 44,1 45 43,8 44,5 45,5 47,5 

50+ 41,5 41 44,2 43,8 27,1 25,8 

       

Samtliga nyckeltal i denna tabell har mätdatum 2021-11-01 och jämförs med 2020-11-01 
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Sjukfrånvaro 

  Totalt Kvinnor Män 

 Dec 2021 Dec 2020 Dec 2021 Dec 2020 Dec 2021 Dec 2020 

Sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordi-
narie arbetstid* 9,68 % 8,9 % 10,40 % 9,6 % 5,79 % 5,6 % 

Andel av sjukfrånvaro som är 
över 60 dagar 39,8 % 35,3 % 41,4 % 38,0 % 23,6 % 14,3 % 

Sjukdagar/snittanställd** 28,9 29,7 30,6 31,1 19,1 20,1 

       

Åldersfördelat 29 år eller yngre 30 -49 år 50 år eller äldre 

 Dec 2021 Dec 2020 Dec 2021 Dec 2020 Dec 2021 Dec 2020 

Sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordi-
narie arbetstid* 7,06 % 5,60 % 9,65 % 9,00 % 10,38 % 10,30 % 

Andel av sjukfrånvaro som är 
över 60 dagar 15,27 % 11,90 % 40,67 % 38,10 % 43,27 % 38,90 % 

Sjukdagar/snittanställd** 20,5 22,9 27,2 27,0 32,6 33,8 

*Sjukfrånvaro i procent avser samtliga månadsanställda inkl timavlönade under perioden 2020-11-01 till 2021-10-31 resp 2019-11-01 till 
2020-10-31 

**Sjukdagar/snittanställd avser tillsvidareanställd personal under perioden 2020-11-01 till 2021-10-31 resp 2019-11-01 till 2020-10-31 

 

Attraktiv arbetsgivare med fungerande kompe-

tensförsörjning 

Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt tem-

peraturmätaren ska vara minst 4,5. 

 Riktningsmålets utveckling 

Temperaturmätaren följer regelbundet upp medarbetarnas upplevelse av arbetet, arbetsplatsen och arbetsgivaren utifrån värdegrun-
den. Årets andra mätning genomfördes i september 2021 och visar att medelvärdet för omsorgsnämnden ligger kvar på samma nivå som 
i våras, 4,8 av 6,0. På totalen utgör det ett bra resultat som varit stabilt över tid. Om en arbetsplats inte når upp till riktningsmålets 
värde görs en handlingsplan med förslag till åtgärder som ska förbättra medarbetarnas upplevelse av arbetssituationen. Svarsfrekven-
sen vid september månads mätning är 78 procent, vilket motsvarar 1562 svaranden. Både svarsfrekvensen och resultatet i Temperatur-
mätaren följer Växjö kommunkoncern som helhet. 
 
Sammanfattande beskrivning och analys av området attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning 

Antalet tidsbegränsade anställningar med månadslön har fortsatt att sjunka samtidigt som arbetstid utförd av timavlönad personal ökat 
i motsvarande omfattning. Andel timanställda har ökat från 13,6% till 14,3%. Förändringen kan bero på flera faktorer. Covid-19 har orsa-
kat en mycket ansträngd bemanningssituation i omsorgsnämndens vård- och omsorgsnära verksamheter. Medarbetare ska enligt gäl-
lande riktlinjer stanna hemma från arbetet vid minsta tecken på symtom, vilket kräver att det finns god tillgång till personal som kan 
ersätta medarbetare vid sjukfrånvaro. Pandemin har på så sätt ökat behovet av antalet vikarier som med kort varsel kan täcka upp för 
akuta bemanningsbehov i verksamheterna. 

Vid årsskiftet sade fackförbundet Kommunal upp årsarbetstidsavtalet, ett lokalt kollektivavtal. Från början av oktober tillämpas därmed 
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det centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser fullt ut för medarbetare inom äldreomsorgen och omsorg funktionsnedsättning. 
Årsarbetstidsavtalet gav både arbetsgivare och medarbetare en större flexibilitet och god möjlighet till snabba schemaförändringar, 
vilket är mer reglerat och förenat med högre ersättningar enligt Allmänna bestämmelser. Det kan vara en förklaring till att verksamhet-
erna nu ser ett ökat behov av timavlönad personal som med kort varsel kan ersätta medarbetare vid frånvaro eller täcka upp för ett 
snabbt förändrat bemanningsbehov. 

En konsekvens av både Covid-19 och upphörandet av årsarbetstidsavtalet är en ökning av andelen övertidstimmar. Övertid är en följd av 
att personal beordrats att arbeta på ledig tid, vilket är en sista åtgärd för att lösa ett akut bemanningsbehov. Antalet övertidstimmar har 
ökat med närmre 4800 timmar och kostnaderna för övertidsarbete har ökat markant i jämförelse med föregående år. Behovet av att 
beordra in medarbetare har ökat på grund av att pandemin har orsakat en högre sjukfrånvaro och en ansträngd bemanningssituation. 
Övergången till Allmänna bestämmelser gör i sin tur att schemaförändringar med kort varsel för ordinarie personal i högre utsträckning 
resulterar i övertidsersättning. Många enheter arbetar nu för att öka sin grundbemanning, så att möjligheterna ökar för verksamheterna 
att kunna ersätta både planerad och oplanerad frånvaro med ordinarie personal. 

En viktig satsning för att öka antalet utbildade medarbetare inom äldreomsorgen är Äldreomsorgslyftet, som ger medarbetare möjlighet 
att utbilda sig till undersköterska på betald arbetstid. Under 2021 har ytterligare 18 medarbetare påbörjat utbildningssatsningen inom 
ramen för Äldreomsorgslyftet. Andelen utbildad tillsvidareanställd personal inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning uppgår 
till 87%. 

Omsorgsnämnden har under året gjort en viktig satsning att utbilda specialistsjuksköterskor i syfte att möjliggöra arbetet med en god 
och nära vård och omsorg. Fem sjuksköterskor valdes ut att genomgå utbildningen som påbörjades i september och studeras på heltid. 

En ny gemensam introduktionsprocess har arbetats fram för Växjö kommunkoncern. Introduktionen för nya medarbetare är omarbetad 
och helt digital, den digitala utbildningen är en blandning av inspelade informationspass och e-lärande. Som komplement till den ge-
mensamma introduktionen har omsorgsnämnden utvecklat egna e-utbildningar för nyanställda medarbetare. I utbildningsportalen 
finns det introduktionspaket för nya medarbetare och chefer men även specifika introduktionspaket för exempelvis nyanställda sjuk-
sköterskor. Totalt finns det 55 stycken e-utbildningar och introduktionspaket som är specifikt framtagna och anpassade för omsorgs-
nämndens verksamheter. Enligt den enkät som skickas ut till semestervikarierna är många positivt inställda till den digitala introdukt-
ionen. 

Att få ett gott bemötande och god introduktion i samband med att man påbörjar sin anställning eller arbetsplatslärande (APL) är av stor 
vikt för att säkerställa dagens och morgondagens kompetensförsörjning. Handledarorganisationen som implementerades 2019 har som 
syfte att mottagandet av studerande och nya medarbetare ska vara det bästa tänkbara. Handledarorganisationen har tre huvudhandle-
dare som bland annat arbetar med att stötta omsorgsnämndens handledare i sitt handledaruppdrag, utbilda nyanställda medarbetare i 
arbetsplatsens mottagande inför APL och bidra till handledarorganisationens utveckling. Under 2021 initierades ett arbete med att im-
plementera språkombud i handledarorganisationen och skapa en tydlig struktur för deras uppdrag. Både handledare och språkombud 
utbildas via vård- och omsorgscollege. 

 
För att tillgodose ett ökat kompetensbehov som genereras av demografiska förändringar och kommande pensionsavgångar krävs 
alltjämt ett långsiktigt arbete med strategisk kompetensförsörjning. Några aktiviteter som genomförts under året och som förväntas ge 
effekt i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och tillgodose kommande kompetensbehov är: 

Process för strategisk kompetensförsörjning 
Ett strategiskt och proaktivt arbete kopplat till kompetensförsörjning syftar till att identifiera framtida behov av bemanning och säker-
ställa att chefer och medarbetare har rätt kompetens för att kunna bidra till de gemensamma målen. Under 2021 har processen för stra-
tegisk kompetensförsörjning kartlagts och kopplingar till styr- och ledningsprocess har identifierats. Ett systemstöd, för att effektivi-
sera processen och få ett likvärdigt arbete över hela kommunkoncernen, har köpts in. En plan för implementering kommer att tas fram 
under 2022. 

Digitalisering av HR-processer 
Arbetet med att kartlägga och digitalisera HR-processer och administration fortgår. Målet är att göra det enkelt för chefer att göra rätt 
och ge förutsättningar för effektiva arbetssätt. Under 2021 har ett antal processer kartlagts, visualiserats och spridits till verksamheten. 
Dokumenthanteringsplanen har kopplats till flera processer inom HR för att underlätta för verksamheten att arbeta mer rättssäkert och 
effektivt. 

Likabehandlingsplan 
När det kommer till mångfald och öppenhet är likabehandlingsplanen ett exempel på insats för att skapa förutsättningar för en bra ar-
betsmiljö, bidra till ett hållbart arbetsliv och säkerställa att likabehandling är en naturlig del i kommunkoncernens verksamheter. En 
aktivitetsplan för 2021-2022 har tagits fram med ett antal aktiviteter kopplat till sex olika utvecklings- och insatsområden och det fram-
går i aktivitetsplanen vilken del av organisationen som är ansvarig för respektive aktivitet. 

Ledarskapsutveckling 
En hörnsten i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är professionella och kompetenta ledare. Arbetet med chefsförsörjning ska 
ha sin utgångspunkt i begreppet chefen som profession och ta avstamp i kompetensprofilerna för chefer där ansvar och befogenheter 
tydliggörs. Under 2021 har arbetet med ledarskapsutveckling fortgått genom chefsutbildningar och implementering av koncerngemen-
sam introduktion för alla nya chefer. Det har även tagits fram en utbildning som riktar sig till medarbetare som har en arbetsledande 
roll inom sitt uppdrag. Växjö kommunkoncerns värdegrund och styr- och ledningsmodell ligger till grund för utbildningarna. 

Ny rutin för avslutningssamtal 
En ny rutin för avslutssamtal och tillhörande avslutningsenkät implementerades under 2020. Statistiken från avslutningsenkäten visar 
att cirka 83 procent av respondenterna tillhörande omsorgsnämnden rekommenderar Växjö kommun som arbetsgivare. Den vanligaste 
orsaken medarbetare angett för avslutad anställning hos omsorgsnämnden är mer stimulerande arbetsuppgifter/utvecklingsmöjlig-
heter följt av högre lön och/eller andra förmåner, vilket indikerar att detta är ett viktigt utvecklingsområde. Ännu är dock antalet 
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svarande relativt litet och över tid kommer detta bli ett viktigt verktyg för lärande och att utveckla en attraktiv arbetsplats. 
 

Framtid och förväntad utveckling 

Kompetensförsörjning är en avgörande fråga både för kommuner och regioner vilket styrker behovet av att prioritera strategisk kompe-
tensförsörjning. Ytterst handlar det om att upprätthålla välfärden, om att säkerställa tillgången på kompetenta medarbetare och att 
använda individers kompetens rätt. Arbetsgivarvarumärket är det verktyg som Växjö kommunkoncern förfogar över i konkurrensen om 
rätt kompetens för att säkerställa kärnuppdragen. 

Pandemin har förändrat många individers syn på traditionellt förvärvsarbete och Växjö kommun som arbetsgivare kan under vissa för-
utsättningar erbjuda sina anställda möjlighet att arbeta på annan plats än huvudarbetsplatsen. ”Riktlinje för en flexibel arbetsplats” är 
beslutad och tillämpas nu i delar av organisationen, men är inte tillämpbar på merparten av omsorgsnämndens medarbetare som bedri-
ver vård- och omsorgsnära arbete. 

För att sätta fokus på området att vara en attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning kommer omsorgsnämnden un-
der 2022 att prioritera bland annat följande: 

Chefens fönster 
Under 2022 kommer arbetet med att utveckla ”Chefens fönster” att fortskrida. Med hjälp av Business Intelligence (BI) kan man, genom 
att använda olika nyckeltal och samköra data, på ett överskådligt sätt skapa en ökad transparens samt stötta chefer i planering, uppfölj-
ning och beslut. 

Kompetensprofiler 
I början av 2022 kommer samtliga kompetensprofiler göras tillgängliga för anställda inom Växjö kommunkoncern och arbetet med att 
tillämpa kompetensprofilerna i det löpande arbetet påbörjas. Genom kompetensprofiler ska Växjö kommunkoncern säkra rätt kompe-
tens utifrån verksamhetens långsiktiga behov och tydliggöra funktionernas uppdrag och önskade bidrag. Kompetensprofilerna blir en 
viktig pusselbit i arbetet med att säkerställa ett bra rekryteringsunderlag. Det blir också ett verktyg i arbetet med att identifiera vad 
arbetsgivaren bör prioritera när det kommer till den anställdes kompetensutveckling liksom ett hjälpmedel i rehabiliteringsprocessen. 

 

   Uppdrag 

   Kartlägg verksamhetslokaler 
 

En kartläggning över samtliga hemvårdslokaler har genomförts under våren 2021. Sammanställningen visar att några verk-
samheter, med relativt små åtgärder, kan få mer ändamålsenliga lokaler. Flera lokaler har dock stora utmaningar och det kan 
vara svårt att uppfylla riktlinjerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning inom befintlig lokal. Tele-
borg/Vikaholm hemvårds- och hemsjukvård kommer att få ny lokal på Teleborg när ombyggnaden av Vallhagen är färdig-
ställd. Uppdrag är lämnat till lokalförsörjningsgruppen om ny- och samlokaliseringar av flera prioriterade hemvårds- och 
hemsjukvårdsgrupper. Uppdraget påbörjas runt årsskiftet 2021/2022. 

   Utred möjligheten till minskning av andelen ofrivilligt delade turer för medarbetare 
 

En enkätundersökning, enklare kostnadsberäkning samt omvärldsanalys har genomförts och ligger till grund för utredning-
ens resultat. 

Utredningen menar att det är möjligt att minska andelen ofrivilligt delade turer men att frågan är komplex. Möjliga konse-
kvenser av en minskning är: tätare helgtjänstgöring, ökade kostnader på grund av ökad bemanning, risk för överkapacitet vid 
vissa tider samt arbete på större geografiskt område. 

Utredningens rekommendation är att en lokal riktlinje tas fram med målsättningen att delade turer tas bort under vardagar 
och att arbete under helg innebär en delad tur per medarbetare. 

   Utred möjligheterna till att renodla uppdraget som undersköterska inkl. utredning av möjligheten att införa specialist-
underskötersketjänster 
 

Utredningen är avslutad. Omsorgsnämnden har beslutat att införa 24 tjänster som specialistundersköterska inom äldre-
omsorgen jämt fördelat mellan hemvården (12 st) respektive särskilda boenden (12 st). Tjänsterna ska fördelas inom kompe-
tensområdena demens, palliativ vård, sårvård och nutrition (3 tjänster per kompetensområde inom respektive verksamhets-
område). Tjänsterna skall vid behov kunna användas inom omsorg funktionsnedsättning. Dessutom ska totalt 4 tjänster som 
specialistundersköterska successivt implementeras vid sjuksköterskeavdelningen fördelat på en tjänst vid respektive sjuk-
sköterskeområde. 
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Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid 
Jämförelse med 

större stad 

  Andel medarbetare som 
svarar på temperatur-
mätaren 2021 78 %   

   Genomsnitt av medar-
betarupplevelsen från 
temperaturmätaren 2021 4,8   

Hållbart arbetsliv och friska medarbetare 

Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid 

ska minska och 2022 vara högst 5 procent. 

 Riktningsmålets utveckling 

Sjukfrånvaron i andel av ordinarie arbetstid har ökat med 0,78 procentenheter och andelen sjukdagar per snittanställd har minskat med 
0,8 dagar sedan december 2020. Att den ena siffran kan öka och den andra minska beror på att sjukfrånvaro i procent avser samtliga 
anställda inklusive timavlönade, medan sjukdagar per snittanställd enbart avser tillsvidareanställd personal. 

Sammanfattande beskrivning och analys av området hållbart arbetsliv och friska medarbetare  

Sjukfrånvaron för omsorgsnämndens medarbetare är fortsatt hög, även om ökningen verkar ha avtagit något. Under 2021 påbörjades 
vaccineringen mot Covid-19 och omsorgsnämndens medarbetare som arbetar med vård-och omsorgsnära arbete var en av de yrkes-
grupper som prioriterades i vaccinationsordningen. Vaccinationerna bör ha bidragit till minskad sjukfrånvaro, men riktlinjen om att 
stanna hemma även vid milda symtom har sannolikt fortsatt att orsaka höga sjukfrånvarotal. Vaccinationen har i vissa fall orsakat bi-
verkningar i form av symtom, vilket kan ha bidragit till del av sjukfrånvaron. 

Andelen av sjukfrånvaro som är över 60 dagar har ökat med 4,5 procentenheter. Ökningen skulle kunna vara en effekt av pandemin, 
med medarbetare som blivit långtidssjuka av biverkningar från Covid-19 eller sjukskrivna på grund av hög arbetsbelastning under en 
längre tid, men det är ännu för tidigt att dra slutsatser i frågan. 

Ökad kunskap gällande arbetshälsa 
Genom kunskap och struktur kan Växjö kommun som arbetsgivare verka för en ökad arbetshälsa. I Plan för god arbetshälsa lyfts ett 
antal utvecklings- och insatsområden fram. Rapporteringen av tillbud är av betydelse för att kunna säkerställa att Växjö kommun följer 
de föreskrifter som finns och för att kunna arbeta förebyggande med arbetsmiljön. Antalet anmälningar vad gäller olycksfall har ökat 
under året. En orsak är att tillbud kopplat till Covid-19 ska anmälas till Försäkringskassan alternativt Arbetsmiljöverket. 

För att öka kunskapen inom området arbetar Växjö kommun förebyggande genom arbetsmiljöutbildningar för att ge chefer och skydds-
ombud mer kunskap, stärka organisationen och säkerställa att Växjö kommun som arbetsgivare uppfyller de krav som kommunfullmäk-
tige ställer. 

Exempel på insatser är: 

• Information på intranät kopplat till god arbetshälsa 

• APT-material som stöd till chefer kring frågor kopplat till arbetsmiljö 

• Implementering av IA-systemet för tillbud/skador och skyddsronder 

• Utveckla checklistor för skyddsronder för att säkra en gemensam hantering 
 

Anmälan och utredning av kränkande särbehandling 
Processen för anmälan och utredning av kränkande särbehandling infördes under 2021. Syftet är att säkerställa att ärenden gällande 
kränkande särbehandling hanteras på ett rättssäkert, opartiskt och likvärdigt sätt. Antal ärenden har ökat vilket kan bero på att proces-
sen för anmälan och utredning har blivit mer känd i organisationen. Det finns ett behov av ytterligare utbildning kring förebyggande 
insatser för att ett ärende inte ska behöva leda fram till kränkande särbehandling. Det kan exempelvis handla om att arbeta proaktivt 
genom ledarskap och chefskap och det behövs även utbildning för chefer, fackliga företrädare och HR för att arbetssättet ska bli effek-
tivt och fånga upp de fall som behöver utredas. 
 

Framtid och förväntad utveckling 

De erfarenheter som pandemin har gett i form av ändrade arbetssätt, stora behov av prioriteringar och nya förutsättningar för 
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arbetsmiljön är betydelsefulla lärdomar för framtiden. För att kunna möta förändrade krav på arbetslivet är det också viktigt att följa 
den arbetslivsforskning som pågår kring bland annat ledarskap, digitalt distansarbete och dess påverkan på organisation och hälsa. För 
anställda som inte kan genomföra sitt arbete på annan plats än huvudarbetsplatsen så har pandemin i vissa fall inneburit nya risker i 
arbetsmiljön som ännu inte har analyserats fullt ut. Pandemin har också aktualiserat ett antal arbetsrättsliga frågor till exempel i fråga 
om vaccinationskrav i vård och omsorgsnära arbete, gravidas arbetsmiljö samt ersättningar vid frånvaro. Erfarenheterna från pandemin, 
tillsammans med riktlinjen för flexibel arbetsplats, kommer troligtvis att innebära ett förändrat arbetssätt och en förändrad arbetsmiljö 
för lång tid framöver. 

Från och med 1 januari 2022 kommer information och förhandlingar enligt MBL att tillämpas parallellt med samverkan enligt samver-
kansavtalet "Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Växjö Kommun". För de fackliga förbund som arbetsgivaren har samverkansavtal med 
behandlas arbetsmiljöfrågorna inom samverkansgrupperna (KSG, FSG och LSG) och för övriga parter behandlas motsvarande frågor 
utifrån Arbetsmiljölagen vid möten för skyddskommittéer på övergripande kommunnivå samt på förvaltningsnivå. 

 

   Uppdrag 

   Bemanna rätt och håll bättre hela arbetslivet 
 

Arbetsgången för rekrytering av timanställda har förtydligats för att uppnå en effektivare rekrytering och matchning. Utifrån 
verksamhetens behov och resursfördelning har en utveckling av processen för bemanning av verksamheterna genomförts. 
För att säkerställa rätt bemanning genom att undvika överkapacitet eller underkapacitet på de enskilda enheterna görs en 
samplanering på större områden i verksamheten. 

Arbetet med rekrytering och bemanning har också varit en förberedelse inför den övergång till kollektivavtalet Allmänna 
bestämmelser som genomfördes under hösten i samband med att det lokala årsarbetstidsavtalet sades upp. 
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Verksamhetsredovisning 
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. Målen saknar explicita måltal och är av karaktären riktningsmål där önskvärd rikt-
ning eller utveckling definieras med hjälp av angivna nyckeltal. Genom att inte ange absoluta vär-
den 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.  

Sammanfattande beskrivning och analys 

I den sammanfattande beskrivningen och analysen av verksamhet, uppdrag och nyckeltal ges in-
formation om för perioden betydelsefulla aktiviteter, åtgärder, resultat och effekt. Här ges även 
en djupare analys och åtgärdsförslag avseende de nyckeltal som avviker väsentligt från önskvärd 
utveckling. 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 re-
ferensgrupp utgör hittills bäst inrapporterad data för Växjö kommunkoncern bas för jämförelsen 
och är därmed det accepterade värdet. I de fall detta förekommer noteras det i anslutning till ak-
tuellt 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. 
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Uppföljning av riktningsmålen 

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en 

fungerande arbetsmarknad 

Nya steg mot full sysselsättning 

Riktningsmålets utveckling 

Omsorgsnämnden har under första halvåret bidragit på ett positivt sätt till riktningsmålets utveckling. 

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal 

Omsorgsnämnden har tagit emot personer inom arbetstränings- och praktikplatser samt arbetsmarknadsanställningar inom samtliga 
verksamheter där bedömningen gjorts att det fungerar. Pandemin har dock gjort att det varit svårare att ta emot personer under året. 

Framtid och förväntad utveckling 

Omsorgsnämnden kommer fortsätta att ta emot personer som är i behov av ovanstående insatser och förhoppningsvis går det att göra 
det i större utsträckning under kommande år om pandemin och dess restriktioner ger mindre påverkan på verksamheten. 

 

   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. 

Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort 

och landsbygd 

Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering 

Riktningsmålets utveckling 

Omsorgsnämnden har under året arbetat aktivt med riktningsmålets utveckling genom kartläggning, analys och åtgärder. 

  

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal 

Omsorgsnämnden har kartlagt behov och status på källsortering i förvaltningens verksamheter i syfte att ge fastighetsägarna ett till-
räckligt underlag för att, senast 2025, nå målen i SSAM:s avfallsplan, en plan som är beslutad i fem av regionens sju kommuner. Målet för 
omsorgsnämnden är att senast 2022 införa källsortering av matavfall, förpackningar och returpapper i samtliga kommunägda fastig-
heter. Källsorteringen ska vara tillgänglig för personal, brukare och besökare. Samtliga verksamheter kan idag sortera avfall enligt plan 
gällande verksamhet och personal, vissa justeringar krävs för att även besökare ska ha samma möjlighet. Flera verksamheter har dock 
inte behov av att samtliga kategorier ska kunna källsortera, detta på grund av att vissa verksamheter inte tar emot besökare samt att 
vissa boende/omsorgstagare inte sköter sitt eget avfall på traditionellt vis utan får hjälp och stöd av personal. 

Omsorgsnämnden arbetar aktivt tillsammans med koncernens övriga förvaltningar och bolag för att öka takten av fler verksamhetsbilar 
med koldioxidneutralt drivmedel. Verksamhetsbilarna löper, enligt upphandling, på treåriga leasingavtal. Samtliga bilar byts ut mot kol-
dioxidneutralt drivmedel när leasingavtalet går ut och antalet bensindrivna bilar i verksamheten minskar. Där det är möjligt installeras 
laddstolpe för elbil. Under året har 44 st bilar beställts för utbyte mot fossilneutralt drivmedel. P.g.a. pandemin är dock leveranstiderna 
för bilarna långa, vilket medfört att samtliga bilar inte har kunnat bytas ut. Vid årsskiftet 2021/2022 är 61 % av fordonsparken fossil-
bränsleneutral. När samtliga beställda bilar är levererade blir 78% fossilbränsleneutrala. P.g.a. de treåriga leasingavtalen och försenad 
leverans av bilar dröjer det ytterligare något år innan samtliga bilar kan bli helt fossilneutralt drivna. Tankningen av biogas och HVO-100 
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tredubblades under januari - oktober 2021 jämfört med samma period 2020, om än från relativt låga nivåer under 2020. 

  

Framtid och omvärld 

Omsorgsnämnden kommer att fortsätta stötta och bidra i arbetet med en god avfallshantering för att nå avfallsmålet samt aktivt arbeta 
för en fossilneutral bilpark i enlighet med kommunkoncernens miljömål. 

 

   Uppdrag 

   Införa källsortering i samtliga kommunägda fastigheter i enlighet med avfallsplan 
 

En inventering har gjorts vid samtliga verksamhetslokaler som finns i en kommunägd fastighet, både i kommunal och privat 
regi. Enligt avfallsplanens mål ska det finnas möjlighet för både verksamheten, dess brukare/boende och besökare att kunna 
avfallssortera på ett korrekt sätt. Hur avfallshanteringen fungerar inom respektive verksamhet ser olika ut. Eftersom vissa 
verksamheter saknar besökare saknas det behovet på flera ställen. Inventeringen är presenterad för fastighetsägarna under 
hösten 2021. Alla kan källsortera utifrån sina behov. Det finns dock utmaningar vid flera verksamheter med överfulla kärl och 
att plats behöver skapas för en bättre hantering på några ställen. 

   Alla förvaltningar och bolag ska vara fossilbränslefria 2021 
 

Vid årsskiftet 2021/2022 är 61% av OMS fordonspark fossilneutral. Under året har beställningar gjorts till Veab på laddstol-
par för elbil vid flera verksamheter på landsbygden och 44 bilar har lagts in om nybeställning till fossilbränslefritt alternativ. 
På grund av pandemin har fordonsindustrin aviserat om upp till 8 månaders leveranstid, vilket har försenat flera leveranser. 
Därför har målet med att vara 70% fossilneutrala vid årsskiftet ej uppnåtts. När samtliga beställda bilar har levererats kom-
mer 78 % av bilarna att vara fossilneutrala. Då bilarna leasas på treårsavtal dröjer det ytterligare något år innan samtliga bilar 
kan vara utbytta till att vara helt fossilneutrala. 

Fler bostäder och minskad segregation 

 

 

   Uppdrag 

   Påbörja implementeringen av Hållbara Araby 2030 
 

Omsorgsnämnden har deltagit i framtagandet av en strategisk stadsdelsplan för Araby utifrån uppdraget med Hållbara Araby 
2030 genom att ett antal omsorgstagare deltagit i en invånardialog. 
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Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt 

liv 

Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov 

För flera av nyckeltalen inom riktningsmålet är 2021 års resultat ännu inte publicerade. Skillnaden vad gäller resultat- och kvalitetsmåt-
ten är överlag marginell över de senaste åren. Uppdrag och initiativ kopplade till huvudprocessen bidrar till riktningsmålets utveckling 
över tid. 

  

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal 

En majoritet av uppdragen inom de prioriterade utvecklingsområdena i budgeten är genomförda. Flera av uppdragen genomförs på 
några års sikt och är av sådan art att de utvecklas och pågår även under 2022. 

  

God och nära vård och omsorg 

I början av året färdigställdes en femårig uppdragsplan med fyra centrala utvecklingsområden för omsorgens fortsatta omställningsar-
bete till en God och nära vård och omsorg: 

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. 

I samband med att huvudprojektledare tillträdde i september startades 16 av dessa delprojekt upp. Under hösten har arbetet inom del-
projekten fortskridit med nulägesanalyser, omvärldsbevakning och aktivitetsplanering framåt. Delprojektledarna har tillsammans med 
verksamhetsutvecklare och huvudprojektledare träffats regelbundet för att utbyta kunskap, sprida goda exempel och ta draghjälp av 
varandra i arbetet. Delprojektens arbete under hösten har fortskridit enligt tidsplan, präglats av samarbete och engagemang i kombi-
nation med stor kompetens, vilket skapat en bra grund för det fortsatta arbetet framåt. 

  

Trygga och nöjda omsorgstagare och ökat fokus på att bryta ofrivillig ensamhet  

Den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen har inte genomförts under året till följd av att Socialstyrelsen genomfört en 
leverantörsupphandling. Redovisade nyckeltal speglar 2020 års resultat och visar på en fortsatt hög brukarnöjdhet i såväl hemtjänst som 
särskilt boende. Resultatet ligger även i linje med snittet för andra större städer. Resultatet för båda verksamhetsgrenarna är strax un-
der 2019 års resultat, men skillnaderna är så små att de inte kan sägas indikera en nedåtgående trend. Starka områden är, likt tidigare 
år, bemötande, trygghet, förtroende för personalen och möjlighet till kontakt med personal. 

Brukarundersökning inom omsorg funktionsnedsättning har under 2021 genomförts inom insatsområdena bostad med särskild service 
samt boendestöd. 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. Växjös resultat för 
2021 ligger på likvärdig nivå som såväl det nationella genomsnittet som medelvärdet för jämförelsegruppen större stad. För personer i 
servicebostad ställs frågan om man trivs med boendepersonalen vilket 85 % av de svarande säger sig göra 2021, en ökning från föregå-
ende mätning 2019 då resultatet var 79%. Växjö står sig väl vid en nationell jämförelse, såväl som i förhållande till kommungruppen 
större stad. 

Brukarundersökningen för boendestödet redovisar överlag några procentenheter lägre resultat än riksgenomsnittet, med undantag för 
frågeställningar som "Vet du vem du ska prata med om något är dåligt?" samt "Känner du dig trygg med personalen?" där resultatet för 
Växjö ligger över det nationella medelvärdet. Resultatet ligger överlag på ungefär likvärdig nivå som i brukarundersökningen för områ-
det som genomfördes 2019. 

Nyckeltalet för andelen hemtagna från sjukhus inom tre dagar från utskrivningsklar visar på ungefär samma resultat som vid föregående 
mätning vid delår 2021. Nyckeltalet hämtas från Region Kronobergs statistik, där åtskillnad mellan kommunens förvaltningar inte är 
möjlig att åstadkomma. Omsorgsförvaltningen mäter andelen omsorgstagare inom den egna verksamheten som går hem samma dag 
eller dagen efter utskrivningsklar och denna mätning indikerar bättre resultat än nyckeltalet baserat på regionens statistik. Personer 
som under 2021 gått hem med hemtjänst eller till särskilt boende gjorde det till 95% samma dag eller dagen efter utskrivningsklar. Per-
soner som har LSS-insatser gick i 100% av fallen hem samma dag eller dagen efter utskrivningsklar, motsvarande siffra för personer som 
skrivs ut till korttidsplats var 66%. Att personer som efter sjukhusvistelsen skrivs ut till korttidsplats tenderar att vänta längre på sjuk-
huset än övriga grupper beror på att antalet korttidsplatser är begränsade och att den enskilde i behov av korttidsplats oftast inte kan 
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gå hem till sin ordinarie bostad i avvaktan på ledig plats. 

Den ökade isoleringen såväl i hemmet som på särskilt boende i samband med coronapandemin är en riskfaktor för ofrivillig ensamhet. 
Omsorgen arbetar på flera olika sätt för att förebygga detta. Myndighetsavdelningen screenar för ensamhet vid ansökan om hemtjänst. 
Seniorlotsen är navet i att kunna guida kommuninvånare till relevant aktör, t.ex. frivilligorganisationer. För omsorgstagare i särskilt bo-
ende har flera insatser bidragit till möjliggörande av fortsatta kontakter med anhöriga, via telefon, webb eller mötesplatser utomhus. 
Genom projektet Ung Omsorg, som sedan 1 juni är i gång i mindre skala, utförs aktiviteter på helger. Under hösten har terapihundar 
besökt omsorgens särskilda boenden som ett led i att ytterligare förebygga och motverka isolering och ofrivillig ensamhet. Under året 
har en förebyggande enhet organiserats inom Kommunrehab och enhetschef tillträdde i mitten av augusti. Uppdraget för enheten är att 
samordna förebyggande insatser, utveckla och säkerställa anhörigstödet samt motverka ofrivillig ensamhet. 

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 2021 var 14,3 olika personal på en tvåveckorsperiod, vilket visar på 
samma resultat jämfört med motsvarande period 2020 (14,3) samt en förbättring i förhållande till helåret 2020 (14,6) och helåret 2019 
(15,3). Personalkontinuiteten för hela 2021 var 14,13. Det bästa resultatet för alla hemvårdsgrupper sammantaget uppmättes i december 
2021, då personalkontinuiteten uppmättes till 13,7 olika personal på en tvåveckorsperiod. Centrala insatser som ligger till grund för den 
förbättrade kontinuiteten är kontinuerlig uppföljning, utbildning av planerare och samarbete i hemvårdsområden. Arbetet med att för-
bättra kontinuiteten fortgår under 2022. Målet för personalkontinuiteten för 2022 är 13, vilket några enheter uppnår redan under 2021 
och andra är på god väg att uppnå. För de privata utförarna ligger snittet för 2021 års mätning på 9,8 (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 

  

Förebygga smittspridning genom god följsamhet till hygienrutiner och klädregler  

Coronapandemin har fortsatt inneburit ett stort fokus på vikten av att följa basala hygienrutiner för att förebygga smittspridning. Resul-
tatet för den senaste mätningen våren 2021 visar fortsatt goda resultat för omsorgens verksamheter. Andelen med korrekta hygienruti-
ner och klädregler i alla steg uppgår till 73 % vilket ligger ungefär i linje med 2020 års resultat. Växjö har ett bättre totalresultat jämfört 
med medianvärdet för samtliga kommuner (68%) samt vad gäller såväl korrekta hygienrutiner 76 % (median riket 73 %) och korrekt i 
samtliga 4 klädregler 93% (median riket 92 %). På övergripande nivå är de tydligaste förbättringsområdena korrekt användning av för-
kläde och desinfektion av händerna före patientnära arbete. Resultatet bör också ses i ljuset av att Växjö kommun tillhör en av få kom-
muner som genomfört över 600 observationer. Särskilt bör också nämnas att Växjös hemtjänst, såväl kommunal som privat driven verk-
samhet, har ett resultat på 86 % respektive 87 % med korrekt hantering i samtliga 8 steg (median riket hemtjänst 71 %). 

  

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. Utredningar har genomförts under året avseende användning av GPS-baserad lösning för trygghetslarm i större skala samt möj-
ligheten till införande av användning av läkemedelsrobotar. Båda utredningarna har resulterat i att pilotprojekt rekommenderas att 
bedrivas för att utvärdera nytta, möjligheter och begränsningar, vilket kommer att genomföras under 2022. 

Digital signering är implementerat i samtliga delar av verksamheten, med undantag för daglig verksamhet inom omsorg funktionsned-
sättning där implementering fortfarande pågår. Digitala lås används framför allt inom hemvården, men har även setts vara värdeskap-
ande inom andra verksamheter och funktioner, exempelvis till rum där läkemedel förvaras. Därutöver pågår arbete med installation av 
digitala lås i entréerna på särskilt boende, vilket förväntas vara klart under första kvartalet 2022. 

Coronapandemin och dess restriktioner har bidragit till en snabb utveckling av förvaltningens digifysiska arbetsmetoder, då såväl in-
terna som externa möten och interna vårdplaneringar hålls digitalt i allt högre utsträckning. 

Upphandling av gemensamt verksamhetsstöd i samverkan med förvaltningen Arbete och välfärd har slutförts under våren. Under hös-
ten har planerats för införandet som kommer ske under 2022, där verksamhetssystemet Procapita kommer uppgraderas till Tietos ny-
are gränssnitt Lifecare. 

Övergången från Procapita till användande av verksamhetssystemet Cambio Cosmic genomfördes för samtliga HSL-journaler under 
november månad och har gått enligt plan. Överflyttningen gjordes efter genomförd riskanalys. 

  

Effektivitet inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i jämförelse med andra kommuner  

Resultatet för nyckeltalet ”Kostnad för särskilt boende äldreomsorg (kr/brukare)” har för Växjös del förbättrats något från 2019 till 2020. 
Växjö uppvisar även ett gott resultat för nyckeltalet i förhållande till jämförelsegruppen större stad. Den positiva kostnadsutvecklingen 
kan förklaras av Omsorgsförvaltningens strategiska arbete under 2020 med att vilandelägga platser på särskilda boenden med en 
överkapacitet av platser i förhållande till antalet omsorgstagare med behov och önskan om att flytta dit. 

Effektivitetsnyckeltalet för hemtjänst indikerar högre kostnader för 2019 i förhållande till föregående år, vilket delvis kan förklaras av 
högre anslag för satsningar samt löne- och prisökningar, vilket resulterar i en högre kostnadsnivå. Nyckeltalet påverkas också av ut-
vecklingen 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 hemtjänsttagare. 

Nettokostnadsavvikelsen för LSS har ökat jämfört med föregående mätning. Den översyn av omsorg funktionsnedsättning som gjordes 
2019 visar att kostnadsläget delvis beror på att Växjö kommun har en större andel gruppbostäder i förhållande till jämförbara städer. Då 
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en plats i gruppbostad oftast innebär ett större omvårdnadsbehov medför detta också en högre kostnad. Kommunens dagliga verksam-
heter bedrivs därtill med stor spridning över kommunens geografiska område, vilket också får en påverkan på nettokostnadsavvikelsen 
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. 

I lägesrapporten för vård och omsorg om äldre för 2021 lyfter Socialstyrelsen att coronapandemin har påverkat andelen personer som 
för första gången fick en hemtjänstinsats beviljad och utförd i ordinärt boende under 2020. Under april– juni 2020 ökade de avslutade 
hemtjänstinsatserna, följt av ett par månader utan något tydligt mönster, varefter avbeställningarna ökade på nytt med 66 procent i 
november 2020. Även här följer mönstret smittspridningen i samhället. Socialstyrelsen uppger att det i nuläget är svårt att överblicka 
hur kostnaderna för äldreomsorgen påverkas av covid-19-pandemin. Trots kommuners och regioners starka resultat för år 2020 talar 
prognoser för fortsatta demografiska utmaningar som medför ökade kostnader och minskade skatteintäkter. 

I lägesrapporten 2021 lyfter Socialstyrelsen vidare att coronapandemin påverkat folkhälsan i befolkningen, både på kort och lång sikt, 
bland annat avseende psykisk hälsa då den omfattande sociala distanseringen i samhället skapar en ökad grogrund för ofrivillig ensam-
het och minskad fysisk aktivitet. Socialstyrelsen har i motsvarande lägesrapport från 2020 pekat på vikten av en breddad kunskap om 
psykisk sjukdom vid behandling av äldre. Antalet vård- och omsorgsaktörer som den enskilde behöver ha kontakt med ökar och en ge-
nerell utmaning inför framtiden blir att samordna myndighetsutövning och insatser på ett effektivt sätt. 

Omställningen för en god och nära vård och omsorg innebär att den kommunala hälso- och sjukvården kommer att växa, vilket ställer 
krav på såväl resurser som kompetensförsörjning. Patienter vistas också allt kortare tid på sjukhuset och blir utskrivningsklara snabb-
bare, vilket ställer krav på omsorgens förmåga att kunna ge patienterna en trygg hemgång. Behovet av samordning och samverkan mel-
lan kommuner och regioner är fortsatt stort, men verksamheterna behöver också se över arbetssätt för att arbeta mer personcentrerat 
utifrån individuella behov och individens delaktighet. 

I lägesrapporten som berör omsorgen om personer med funktionsnedsättning för 2021 lyfter Socialstyrelsen utvecklingen av att såväl 
antalet beslut som omfattningen av insatser fortsätter att öka, men att takten inte är lika hög som tidigare. Verkställighetstiderna för 
insatser till personer med funktionsnedsättning är fortsatt långa och utredningstiderna fortsätter att öka. Sammantaget leder detta till 
att personer med funktionsnedsättning kan få vänta länge på att få det stöd de behöver. 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 sociala 
kontakter, då många dagliga verksamheter stängt ner och tillgången till gemensamhetsutrymmen i vissa LSS-bostäder begränsats. Vik-
ten av att uppmärksamma psykisk ohälsa inom LSS-området betonas. 

 

   Uppdrag 

   Försök med serviceentreprenad på ett särskilt boende 
 

Under utredningen framkom att uppdraget inte är genomförbart på något av våra kommunala särskilda boenden. Orsaken är 
ekonomisk då utredningen visade att vi inte har möjlighet att minska de antal årsarbetare som krävs för att kompensera 
kostnaden för att ta in service på entreprenad. Utredningen visar att vi vid minskning av antal medarbetare inte har tillräck-
ligt många personer under delar av dagen för att kunna utföra andra insatser på ett säkert och kvalitativt sätt. 

   God nära vård och omsorg i äldreomsorgen 
 

En femårig uppdragsplan med fyra centrala utvecklingsområden för omsorgens fortsatta omställningsarbete mot en God 
och nära vård och omsorg är färdigställd. I arbetet ingår framtagandet av tjugofem delprojekt. I samband med att projektle-
dare tillträdde i september startades sexton delprojekt upp. Under hösten har arbetet fortskridit med nulägesanalyser, om-
världsbevakning och aktivitetsplanering framåt. Delprojekten har fortskridit enligt tidsplan, präglats av engagemang och 
borgar för goda resultat över de kommande åren. Arbetet med introducering av god och nära vård och omsorg i de olika 
verksamheterna i förvaltningen har påbörjats och kommer att intensifieras under 2022. 

   God nära vård och omsorg i omsorg funktionsnedsättning 
 

För att skapa en ökad kvalité i den integrerade dagliga verksamheten har en projektledare tillsatts fr.o.m. december 2021. 
Inom uppdraget arbetas också för att utveckla en träffpunkt för personer med funktionsnedsättning som inte har rätt till 
daglig verksamhet enligt LSS samt att se över befintliga kommunikationsstöd. Som ett delprojekt inom uppdragsplanen för 
God och nära vård och omsorg kommer också arbetas med att öka det pedagogiska innehållet i verksamheten. 

  



Information från  
Växjö kommun 

Omsorgsnämnden, Årsrapport 2021 24(33) 

 

 
 

   Kvalitetsprogram i äldreomsorgen med implementerad demensstrategi, aktivering mot ensamhet och stärkt anhörigstöd 
 

Uppdraget genomförs inom ramen för God och nära vård och omsorg. I augusti bildades förebyggande enheten och under 
hösten har enhetschef inlett uppdraget att samordna förebyggande insatser, utveckla och säkerställa anhörigstöd samt mot-
verka ofrivillig ensamhet. Inom särskilt boende har omsorgstagare haft besök av terapihund med mål att minska isolering. 
Antal anhörigkonsulenter har ökats från en till tre. Demensteam med olika professioner kommer starta upp under 2022. Re-
krytering av demenssjuksköterskor är genomförd. En undersköterska knuten till demenssjuksköterskorna har anställts för 
ökad kvalitet och tillgänglighet. Projektledare är utsedd för att utreda och implementera demensstrategin. 

   Införa förenklad biståndsprövning för vissa insatser 
 

Fr.o.m. 1 december är det möjligt för personer över 75 år att ansöka om fler insatser än tidigare genom förenklad handlägg-
ning. Insatserna som avses är städ, tvätt och inköp enligt frekvens i omsorgsnämndens vägledning för insatser enligt social-
tjänstlagen, eller mer sällan om man så önskar. Möjligheten att ansöka om trygghetslarm och matdistribution genom för-
enklad handläggning kvarstår som tidigare för personer över 65 år. Ansökningsblankett finns att tillgå på kommunens webb-
plats. Uppgifterna som lämnas i ansökningsblanketten blir ett underlag för handläggaren som sedan fattar beslut om insat-
serna enligt 4 kap. 2a § socialtjänstlagen. 

   Utveckla den förebyggande nutritionsvården 
 

Uppdraget genomförs inom ramen för delprojektet Senior Alert inom God och nära vård och omsorg. Under våren har ett 
nytt arbetssätt testats på Evelid i syfte att höja kunskapsläget om nutrition. Syftet har varit att sjuksköterskor fått ökat stöd 
av dietist i att göra näringsberäkningar, att stödja undersköterskor och sjuksköterskor i att komma igång med mat- och väts-
keregistreringar och att etablera ett aktivt arbetssätt med utvecklade rutiner för att undvika undernäring. Arbetssättet är 
under implementering och genomförs tillsammans med måltidsorganisationen. Dietisterna tillhör numera sjuksköterskeor-
ganisationen i syfte att skapa specialistteam mellan dietist och specialistsjuksköterskor. 

   Se över förutsättningarna för att personer över 85 ska erbjudas fysisk läkarkontakt en gång om året 
 

Detta uppdrag ingår även som ett delprojekt i God och nära vård och omsorg. Under våren har ett avstämningsmöte skett 
med verksamhetschefer med primärvården. Samtliga verksamhetschefer anger att de inte har några svårigheter att erbjuda 
fysiska läkarbesök till de äldsta personerna. Enligt HSL-mätningen som gjordes under våren visar siffror att av totalt 1432 
patienter hade 1178 (82 %) träffat läkare fysiskt. Detta inkluderar då även personer under 85 år. Under hösten har planering 
påbörjats för hur frågan kan arbetas med under 2022, förslagsvis genom att vid läkemedelsgenomgångarna även lyfta och 
arbeta med fler områden som påverkar en äldre och/eller skör individ. 

   Möjliggöra mer kontinuerlig kvalitetsuppföljning av insatser, exempelvis matkvalitet och hemtjänst, än brukarundersök-
ningarna. 
 

En metod för fördjupad kvalitetsgranskning inom det sociala området har tagits fram och testats på sex privata utförare un-
der året, varav två särskilda boenden, två hemtjänstutförare och två bostäder med särskild service. Metoden innebär en om-
fattande granskning av social dokumentation (social journal/genomförandeplaner), avvikelser med åtgärder samt rutiner 
som väljs ut av omsorgsförvaltningen. Möjlighet finns att använda delar av metoden även på kommunala utförare. Vidare har 
en pilotversion av en kvalitetsberättelse utifrån SOSFS 2011:9 skapats med fokus på omsorgens verksamhet som bedrivs en-
ligt SoL och LSS. Kvalitetsberättelse för 2021 presenteras som information på nämnden i mars 2022. 

   Kompetenslyft inom äldreomsorgen och fler specialistsjuksköterskor 
 

En riktlinje för s.k. utbildningstjänst är fastställd och fyra sjuksköterskor har fått beviljad betald utbildning till distriktsskö-
terska som påbörjades i september 2021. 

   Höja HAB-ersättningen till nivå med statsbidraget 
 

Habiliteringsersättningen är höjd med 33 % till 63 kronor per dag (avser hel ersättning) fr.o.m. 1 juni 2021 med retroaktiv ut-
betalning för perioden januari - maj 2021. Ytterligare höjningar kommer att genomföras under 2022. 

   Utreda möjligheten till att införa en tjänst som kommundoktorand 
 

Utredningen är avslutad och återfördes till omsorgsnämnden vid sammanträdet i oktober. Omsorgsnämnden beslutade att 
ge förvaltningschefen i uppdrag att fullfölja förberedelsearbetet av projektet gällande finansiering och samverkan med läro-
säten samt slutföra förberedelserna avseende utlysande av två kommundoktorandtjänster, inom områdena vårdvetenskap 
respektive socialt arbete samt koppla forskningen till omställningsarbetet för en god och nära vård. 
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   Utreda möjligheten till införande av GPS-baserad lösning för trygghetslarm i större skala 
 

Utredningen visar på att en pilotstudie bör genomföras och utvärderas för att se om mobila trygghetslarm är något som ska 
införas inom omsorgsförvaltningen permanent. Pilotstudien ska bland annat tydliggöra om omsorgstagaren upplever en 
större självständighet och trygghet, hur spårbarheten fungerar med GPS, hur överlämning mellan enheter när omsorgstaga-
ren påkallar hjälp och stöd i annat område än sitt ordinarie fungerar samt hur våra medarbetare upplever mobila trygghets-
larm. Pilotprojektet kommer att genomföras under 2022. 

   Utreda möjligheten till införande av läkemedelsrobotar 
 

I utredningen har omvärldsbevakning samt en enklare kostnadsberäkning genomförts. Patientunderlaget har undersökts och 
det har gjorts en översyn av lämplig organisation kring hantering av läkemedelsrobotar i verksamheten. 

Utredningen rekommenderar att ett pilotprojekt med läkemedelsrobotar genomförs i tre hemvårdsområden. I samband med 
det bör en detaljerad organisationsbeskrivning utarbetas och testas, och en mer exakt bedömning av kostnader kan då göras. 
Inför start behöver ett nytt urval av omsorgstagare tas fram utifrån rekommenderat lämplighetstest. 

Omsorgsnämnden godkände redovisningen av uppdraget i samband med nämndsmöte i november 2021. 

   Förbättra utbudet av individuellt anpassade aktiviteter för personer som bor i kommunens särskilda boenden för äldre 
 

Projekt "unga möter äldre" på helger pågår på två enheter och utvärderingen har visat gott resultat. 

Terapihundar har under Q3-Q4 besökt samtliga särskilda boenden (ej Evelid med tillfälliga placeringar) varje eller varannan 
vecka med mål att minska ensamheten och isoleringen. Besöken har varit till den enskilda omsorgstagaren utifrån individu-
ella mål. Vid utvärderingen framkom det att nästan alla omsorgstagare har nått uppsatta mål. 

Hörselförstärkare är inköpt till samtliga enheter så att omsorgstagare kan få en bättre kvalitet i aktiviteterna samt kunna ha 
goda enskilda samtal. 

Växjö DFF besöker ett boende varje vecka med fokus på trevliga aktiviteter. 

   Utred möjligheten till återinförande av omsorgens dag 
 

Omsorgsnämnden har fattat beslut om att genomföra omsorgens dag i mars 2022 varför en utredning inte genomförts. 

 

  
 

Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid 
Jämförelse med 

större stad 

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

2020 87   

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

2020 79   

   Nettokostnadsavvikelse 
LSS, (%) 

2020 2,6   

   Kostnad hemtjänst 
äldreomsorg, kr/hem-
tjänsttagare 

2019 219 243   

   Kostnad särskilt boende 
äldreomsorg, kr/bru-
kare 

2020 867 893   

  Andel hemtagning från 
sjukhus inom tre dagar 
från utskrivningsklar, % 

2021 82,5*   

  Antal patienter in-
skrivna i hemsjukvården 

2021 1 560**   
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Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid 
Jämförelse med 

större stad 

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

2021 82 %   

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

2021 89 %   

*Resultat för nyckeltal "Andel hemtagning från sjukhus inom tre dagar från utskrivningsklar, %" avser perioden januari - december 2021. Statistik är hämtad från 
Region Kronoberg och avser såväl omsorgstagare där Omsorgsförvaltningen som Förvaltningen Arbete och Välfärd är huvudman. Resultatet för helår 2020 togs inte 
fram på samma sätt och är därmed inte fullt ut jämförbart med nu aktuellt resultat. 
 
**Resultat för nyckeltal "Antal patienter inskrivna i hemsjukvården" är framtaget genom enkät till förvaltningens sjuksköterskor där de fått ange för vilket antal pati-
enter de har patientansvar. 
 
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 Omsorgs-
förvaltningen och Förvaltningen Arbete och Välfärd) som genomfört undersökningen. 

Möjliggöra en aktiv fritid 

Ett engagerat civilsamhälle och starkare föreningsliv 

Riktningsmålets utveckling 

Nämndens bidrag till riktningsmålets utveckling beskrivs inom ramen för huvudprocessen Stödja individer och främja ett tryggt och 
självständigt liv. 

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal 

Se ovan. 

Framtid och omvärld 

Se ovan. 
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Övrig verksamhetsrelaterad information 
Covid - 19 

Den pågående pandemin, Covid- 19, har på många sätt präglat omsorgsförvaltningens arbete se-
dan mars 2020. 

Många förändringar har gjorts i verksamheten för att minska risken för smitta. Dagverksamheter 
för äldre, träffpunkter och vissa dagliga verksamheter stängdes ner och anpassades utifrån indi-
viduella förutsättningar i ett tidigt skede av pandemin och har under hösten 2021 öppnats upp 
alltmer. Besöksförbud i särskilt boende har avslutats men det finns fortfarande restriktioner i 
samband med besök. 

Ett stort fokus har legat på att arbete ska ske i enlighet med basala hygienrutiner. Rutin för vård-
hygien har uppdaterats vid många tillfällen dels utifrån anvisningar från Socialstyrelsen, Folk-
hälsomyndigheten, Smittskyddsenheten i Region Kronoberg och andra myndigheter, dels utifrån 
gjorda erfarenheter inom förvaltningen. Utbildningsmaterial och vägledningar för hur skyddsut-
rustning används på ett korrekt sätt har tagits fram. 

Tillgång på skyddsutrustning var i början av pandemin en stor fråga, men har under hela pande-
min kunnat levereras till de enheter som har behövt sådan. Under 2021 har enheterna utan pro-
blem kunnat beställa skyddsutrustning från sina ordinarie leverantörer. Att använda skyddsut-
rustningen rätt ställer höga krav på kunskap, medvetenhet och ständig koncentration hos medar-
betarna. 

Omsorgstagare med smitta har funnits vid de flesta enheter inom äldreomsorgen och vid många 
enheter inom omsorgfunktionsnedsättning. När insatser ges till smittad omsorgstagare är det av 
största vikt med en genomtänkt organisation och planering så att medarbetare inte arbetar hos 
både omsorgstagare som är smittade och osmittade. En speciell Covid-19-avdelning har periodvis 
funnits på Evelid, dit även smittade omsorgstagare från ordinärt boende har kunnat komma. 
Inom hemvården har ett Covid-19 team organiserats då det funnits behov av ett sådant. 

För provtagning och smittspårning har Folkhälsomyndighetens rekommendationer följts och till-
sammans med smittskyddsenheten har riktlinjer upprättats. Möjligheterna till provtagning har 
varit tillräckliga. Samarbete med Smittskyddsenheten och Avdelningen för vårdhygien på Region 
Kronoberg har varit mycket gott. Smittspårning har utförts enligt rutin. Berörda omsorgstagare, 
närstående och medarbetare har fått erforderlig information. 

Det finns en plan för kommunikation som går ut på att alla riktlinjer och rutiner samlas i Omsor-
gens handböcker. Nyheter av större betydelse har kommunicerats via intranätet. Förvaltningen 
har också försökt hjälpa till att sålla i all information genom att skapa matriser, filmer, utbild-
ningsmaterial, checklistor osv. Eftersom direktiven har ändrats och vård och omsorg successivt 
har anpassats efter rådande situation har ändringarna varit många och informationsflödet stort. 
Konkurrens med information via media har också ställt höga krav på tydlighet. 

Vaccination av omsorgstagare och medarbetare påbörjades runt föregående årsskifte och samt-
liga omsorgstagare som så önskat har även fått andra och tredje dosen vaccin. I takt med att 
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vaccinationerna fortskridit har antalet smittade omsorgstagare minskat betydligt. Smittade om-
sorgstagare har dock funnits inom de olika delarna av verksamheten. De allra flesta av de som 
smittats under senare halvåret 2021 har varit vaccinerade med två eller tre doser och haft ett 
lindrigare sjukdomsförlopp. 

Det har under hela pandemin funnits en oro hos många medarbetare både för att smittas själva 
men också över att kanske få byta arbetsplats och nya arbetsuppgifter. Periodvis har stor sjuk-
frånvaro hos medarbetare gjort bemanningssituationen på vissa enheter svår. 

  

Lex Sarah, egna och privata 

Under 2021 har omsorgsnämnden gjort tre anmälningar enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). En av anmälningarna avsåg brister i handläggning av inkomna ansökningar om 
insatser enligt socialtjänstlagen. En anmälan handlade om att en omsorgstagare i särskilt boende 
fått vänta lång tid på att få hjälp efter att ha larmat. En anmälan handlade om brister i använ-
dande av förflyttningshjälpmedel som ledde till att en omsorgstagare i särskilt boende föll. 

Under 2021 har en privat utförare av hemtjänst och hemsjukvård gjort en anmälan enligt Lex Sa-
rah till IVO. Den handlade om en medarbetare som lånat pengar av en omsorgstagare. 

  

Lex Maria, egna och privata 

Två anmälningar enligt Lex Maria har gjorts under året i den egna verksamheten. Båda gällde fel i 
läkemedelshantering. Fel sort och styrka av antikoagulantia gavs vid tre tillfällen i det ena fallet. 
Fel sort och dos av insulin gavs i det andra fallet. Ingen av patienterna kom till skada men risk för 
allvarlig vårdskada förelåg. 

Två anmälningar enligt Lex Maria har gjorts i privata verksamheter. I det ena fallet hade en 
smärtstillande tablett under flera dagar bytts ut mot en blodförtunnande tablett i en dosett. Pati-
enten fick på så vis för stor dos av det blodförtunnande preparatet med risk för blödning som 
följd. Patienten ådrog sig inga skador förutom ökad smärta. I det andra fallet hade en patient flera 
hudrodnader som inte följdes upp korrekt och trycksår utvecklades. Vid utredning uppdagades 
brister i både dokumentation och kommunikation. 

  

Synpunkter  

Under 2021 har 118 synpunkter registrerats i verksamhetssystemet för avvikelsehantering. Det är 
en ökning jämfört med 2020 (84 rapporterade). 

Ökningen från 2020 kan till stor del hänföras till en ny rutin för uppföljning av insatser inom sär-
skilt boende där framkomna synpunkter till en början rapporterades till enheten i avvikelsesyste-
met. Rutinen revideras fortlöpande och det kan påverka antalet rapporterade synpunkter. Bland 
de inkomna synpunkterna finns också händelser som rapporterats som synpunkter men som 
skulle ha rapporterats som avvikelser. De två områdena av synpunkter står för hela ökningen. 
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Fortsatt rapporteras få synpunkter inom omsorg funktionsnedsättning. Största delen av de in-
komna synpunkterna är negativa. Andelen synpunkter som lämnas av anhöriga fortsätter att öka, 
medan andelen som lämnas av omsorgstagare sjunker. Det är ett fåtal omsorgstagare som lämnar 
synpunkter i stor mängd. Övriga synpunkter kommer från företrädare, grannar, vän eller syn-
punktslämnare som vill vara anonyma. I många fall handlar synpunkterna om att insatser inte bli-
vit utförda som tänkt eller att bemötandet brustit. 

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

De privata utförarna rapporterar att 181 (2020:126) synpunkter registrerats i deras egna avvikelse-
system. Antalet registrerade synpunkter skiljer sig stort mellan olika utförare. Även här handlar 
det om både negativa och positiva synpunkter samt förbättringsförslag. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde efter att ha fått en anonym synpunkt en oanmäld 
tillsyn i en bostad med särskild service. Synpunkten handlade om tvångs- och begränsningsåtgär-
der runt en omsorgstagare. IVO har i samband med tillsynen begärt in dokumentation om om-
sorgstagaren, riskbedömningar, bemanning och medarbetares kompetens. Förvaltningen har ut-
rett synpunkten och gjort bedömningen att det inte föreligger ett allvarligt missförhållande, men 
har i skrivande stund inte erhållit någon slutlig återkoppling från IVO. 

  

Avvikelser, sociala insatser 

Antalet avvikelser som avser sociala insatser har under 2021 minskat jämfört med 2020 avseende 
äldreomsorgen. Omsorg funktionsnedsättning ligger kvar på en lägre nivå. Fördelningen är sär-
skilt boende 160 (2020:207), hemvård 140 (2020: 274) omsorg funktionsnedsättning 82 (2020:89). 

När det gäller de allvarligaste händelserna är det endast ett fåtal enheter som rapporterar avvi-
kelser till utredningsgruppen för utredning enligt Lex Sarah-lagstiftningen även om det ökat un-
der 2021. Under 2021 har 24 utredningar genomförts i utredningsgruppen. Händelserna i tre av 
utredningarna har bedömts som allvarliga missförhållanden och anmälts till Inspektionen för vård 
och omsorg. 

Avvikelser som rör hälso- och sjukvård redovisas i Patientsäkerhetsberättelsen. 

  

Oanmälda besök   

På grund av Covid-19 har inga besök kunnat genomföras under året. Vid allvarliga avvikelser eller 
signaler finns alltid möjlighet att på olika sätt granska verksamheten och sätta in nödvändiga åt-
gärder. 

  

Samarbete regionen och utskrivningsklara 

Samarbetet med regionen har varit gott. Samverkan med primärvården har fungerat väl. Ett bland 
många goda exempel är samverkan kring korttidsverksamheten på Evelid. Samverkan har även 
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skett kring utvecklingsprojekt inom god och nära vård och omsorg. 

De flesta utskrivningar sker på ett tryggt och säkert sätt för patienterna, men en del brister i 
samverkan har noterats. Avvikelser som har skrivits och skickats mellan vårdgivarna visar på att 
det har förekommit brister i information och kommunikation och att det har hänt att frågor ej 
har besvarats i vårdplaneringssystemet. Ibland har inskrivningsorsak ej uppgivits, vilket försvårar 
den tidiga planeringen. Det har också förekommit vid ett flertal tillfällen att utskrivningsdatum 
har flyttats fram fler än tre gånger. Antalet avvikelser har minskat sedan tidigare år men beskriver 
liknande brister. 

Samverkan kring vårdhygieniska frågor och smittskydd har varit omfattande och väl fungerande 
liksom samarbetet med covidvaccinationerna. 

  

Statsbidrag  

Omsorgsnämnden har 2021 tagit del av statsbidrag inom följande riktade områden: 

Habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen är höjd med 33 % till 63 kronor per dag (avser 
hel ersättning) fr.o.m. 1 juni 2021 med retroaktiv utbetalning för perioden januari - maj 2021. Yt-
terligare höjning planeras att genomföras under 2022. 

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Medlen har bland annat använts till perso-
nalutökningar kopplade till omställningen för god och nära vård och omsorg, utveckla stöd till 
anhöriga och anhörigvårdare, aktiviteter som syftar till att motverka ensamhet bland äldre, för-
bättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor samt kostnader för kompetenshöjande insatser. 

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demens-
sjukdom. Medlen har använts till förstärkning och utveckling av den uppsökande verksamheten, 
förstärkning och utveckling av stödet till anhöriga till personer med demenssjukdom samt perso-
nal- och utbildningskostnader. 

Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Medlen har använts till stöd för införande av 
välfärdsteknik och andra digitala lösningar bl a inköp av talapparater kopplade till larm, interaktiv 
skärm och Ipads. 

Äldreomsorgslyftet. I syfte att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg 
genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller un-
dersköterska på betald arbetstid. 44 medarbetare läser/har läst, av dessa är fem personer klara 
och fyra har avbrutit utbildningen. 

God och nära vård. Medlen har använts till att stödja omställningen bland annat genom att ut-
veckla förutsättningarna på arbetsplatsen och att utbilda vårdens framtida medarbetare. 

Statsbidrag för merkostnader med anledning av Covid-19 har erhållits i två omgångar. 

Omsorgsnämnden har även tagit del av projektmedel för arbete med psykisk hälsa som nämnden 
för Arbete och Välfärd mottagit. Dessa medel har använts för diverse musikunderhållning på sär-
skilt boende. 
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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 3,2 mkr 

S Järnvägsgatan Humana Omsorg AB 72 (varav 18 vilande) Ca 3 mkr 

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

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

Åbovägen Attendo Sverige AB 44 Ca 2,2 mkr 

Summa  296 (varav 45 vilande) Ca 12,6 mkr 

Bostad med särskild service, Socialtjänstlagen, upphandlat enligt LOU 

Verksamhet Utförare Antal lägenheter Ekonomi 

Källreda Nytida 15-18 1958 kr per plats och dygn 

Delas med nämnden för arbete och välfärd. 

Omsorgsförvaltningen använde i december 2021 7 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 0,95 mkr 

Rytterivägen, Kavallerivägen, 
Nyborgsvägen 

Nytida AB 12 Ca 0,9 mkr 

Segerstadsvägen 88-92 Attendo LSS AB 9 Ca 1,2 mkr 

Evedal 9 Attendo LSS AB 6 Ca 0,35 mkr 

Vingavägen 50 Humana LSS AB 6 Ca 0,45 mkr 

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

Summa  48 + 9-12 C:a 4,08 mkr 
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Hemtjänst och hemsjukvård, upphandlat enligt LOV 

Utförare Antal omsorgstagare Ekonomi, mkr per månad* 

Linné hemvård AB 87 Ca 2,6 mkr 

Kronobergs hemvård AB 52 Ca 1,4 mkr 

Elme hemvård AB 50 Ca 1,4 mkr 

Summa 189 5,4 mkr 

Hemtjänst i form av serviceinsatser, upphandlat enligt LOV  

Utförare Antal omsorgstagare Ekonomi, mkr per månad* 

Femtiofemplus AB 36 Ca 0,28 mkr 

Ligea Hemsjukvård 14 Ca 0,25 mkr 

Summa 50 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 55 750 kr + moms 

Enstaka platser 37 insatser, några omsorgstagare har flera 
insatser 

Ca 1,1 mkr 

  

Uppföljning av privata utförare under året 

Uppföljning av privata utförare inom omsorgsnämndens område genomförs enligt omsorgs-
nämndens uppföljningsmodell 

Avtalsuppföljning sker årligen eller vid behov. Under året har avtalsuppföljningar genomförts i 16 
verksamheter hos privata utförare. Då planeringen av uppföljningar inte kunnat följas på grund av 
pågående pandemi, finns en avtalsuppföljning inplanerad i januari 2022. 

Som en följd av uppdrag i omsorgsnämndens internbudget för 2021 avseende att möjliggöra mer 
kontinuerlig kvalitetsuppföljning av insatser, har under året utvecklats och implementerats en 
metod för utökad granskning av nämndens privata utförare. Den fördjupade kvalitetsgransk-
ningen genomförs i samband med ordinarie avtalsuppföljning och genomförs för privata utförare 
inom samtliga verksamhetsområden med frekvensen en gång vartannat år. Under 2021 har meto-
den för den fördjupade kvalitetsgranskningen inneburit en granskning av utförarens avvikelse-
hantering samt specifika rutiner som valts ut av Omsorgsförvaltningen. Därtill har även gjorts en 
omfattande granskning av social dokumentation avseende såväl sociala journaler som 
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genomförandeplaner. Utförarna har fått återkoppling såväl muntligt som skriftligt. 

Utförarnas följsamhet till avtalen är god. De anmärkningar som finns handlar oftast om brister i 
dokumentationen, både avseende socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Den fördju-
pade kvalitetsgranskningen av den sociala dokumentationen har för vissa utförare påvisat för-
bättringsområden exempelvis avseende att hålla genomförandeplanerna uppdaterade och aktu-
ella genom att vid upprättandet fastställa ett datum för när planen ska uppdateras samt avseende 
att möjliggöra insatskontinuitet genom mer detaljerade beskrivningar av insatsens genomfö-
rande. De påtalade förbättringsområdena följs upp i samband med kommande års avtalsuppfölj-
ning. 

Individuppföljning, uppföljning av brukarnöjdheten, sker främst genom nationella brukarunder-
sökningar. Utifrån de resultat i brukarundersökningarna som inte nått upp till godkänd nivå har 
verksamheterna inkommit med handlingsplaner för hur de ska arbeta för att förbättra sina resul-
tat. Handlingsplanerna följs sedan upp i en skriftlig redogörelse som lämnas till omsorgsnämnden 
i samband med att nästa års brukarundersökning genomförs. Detta arbetssätt gäller utifrån re-
sultaten från brukarundersökningen 2020. Under 2021 har inte någon nationell brukarundersök-
ning för äldreomsorg genomförts. 

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 verksamheter. 
Inga oanmälda besök har genomförts under  2021 på grund av pågående pandemi. 

Uppföljningsplanen har från och med 2019 kompletterats med att privata utförare bjuds in till in-
formationspunkt vid omsorgsnämndens sammanträden två gånger per år. Elme hemvård var in-
bjudna till mars månads sammanträde och representerades av sin verksamhetschef. 

Omvärldsanalys privata utförare 

Under perioden har avtal om drift av följande enheter förlängts: 

• Bostad med särskild service på Vingavägen 50 som drivs av Humana Sverige AB. 

Attendo har godkänts som utförare av hemtjänst och hemsjukvård. 

Nytida driver verksamheten i Källreda enligt nytt avtal från 1 mars 2021. 

Upphandling av drift av bostäder med särskild service för verksamheterna Evedal 9 respektive 
Backagårdsvägen, Fredrik Bondes väg och Gamla vägen har avslutats. Attendo fortsätter att driva 
verksamheten vid Evedal 9 med ny avtalsstart 1 mars 2022. Nytida fortsätter att driva verksam-
heterna vid Backagårdsvägen, Fredrik Bondes väg och Gamla vägen med ny avtalsstart 1 februari 
2022. 

Upphandling av Kultur i daglig verksamhet har genomförts under året. Studiefrämjandet fortsät-
ter att driva verksamheten med ny avtalsstart 1 februari 2022. 


