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Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse 2019 följer upp hur förvaltningen har arbetat utifrån nämndens mål 

och utvecklingsuppdrag i Verksamhetsplan 2019-2021. 

Behovet av korttidsplatser inom äldreomsorgen har ökat under året. Det har påverkats av ny 

lagstiftning som gjort det mer kostsamt att ha kvar brukare på sjukhus samt ställt krav på att 

brukare ska vara kvar färre dagar på sjukhus när de är utskrivningsklara. Nämnden har under 

2019 beslutat att möjliggöra för externa aktörer att bedriva äldreboende enligt lagen om 

valfrihetsystem (LOV) samt gett förvaltningen i uppdrag att upphandla driften av ett 

äldreboende enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Inga nya grupp- eller servicebostäder har färdigställts, men förvaltningen har arbetat aktivt för 

att minska behovet av köpta platser och har blivit bättre på att matcha brukarnas behov med 

de platser som finns i egenregin. Ett samsjuklighetsteam har startat inom funktionsstöd som 

lett till att stödet till brukarna har förbättrats och att förvaltningen inte behöver köpa plats i 

lika hög utsträckning som innan. Det syns en fortsatt ökning av antal personer som beviljas 

daglig verksamhet.  

Inom personalområdet syns förbättringar av både sjukfrånvaron och resultatet i 

medarbetarenkäten. Störst förbättring i medarbetarenkäten syns inom hemvården som under 

året bedrivit ett aktivt arbete för att utveckla verksamheten. Ett projekt har startat för att 

kompetensutveckla personal inom digitalisering, vilket hittills lett till ökade kunskaper om 

digitala verktyg bland omsorgpersonal och chefer. Nämnden står dock fortsatt inför stora 

utmaningar när det gäller kompetensförsörjning.  

Sammantaget är de flesta äldre nöjda med sin äldreomsorg i Mölndals stad. 74 procent av 

brukarna på äldreboende och 85 procent av brukarna med hemtjänst svarar att de är nöjda. 

Inom äldreboende har resultat sjunkit och Mölndals resultat ligger generellt lägre än rikets. 

Inom funktionsstöd svarar 83 % av brukarna att de trivs på sitt boende, sin dagliga 

verksamhet eller med sina assistenter. Det är en ökning med fem procentenheter. För 

nämndens mål om trygghet och tillgänglighet, delaktighet och socialt deltagande syns inga 

förbättringar för indikatorerna.  

I bilaga 1, Kvalitetsberättelse 2019, redovisas hur det systematiska kvalitetsarbetet har 

utvecklats under året. Uppföljningen av förvaltningens internkontrollplan visar inga 

betydande avvikelser. 

Bakgrund och syfte 

Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och 

verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och 

förvaltning. Den följs upp i verksamhetsberättelsen som ställs från förvaltning till nämnd. I 

verksamhetsberättelsen redovisas även uppföljning av förvaltningens interna kontrollplan 

samt övrigt arbete med intern kontroll. Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens 



övergripande prioriteringar och inriktning för förvaltningen med fokus på förändring och 

utveckling inom kärnverksamheten. Stadens vision visar vägen och ligger till grund för 

strategisk planering och utveckling. 

Tillsammans med ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhetsplan utgör 

verksamhetsplanen grunden för de uppdrag som nämnden ger verksamheten.  

Uppdrag och organisation 

Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av 

framsynt planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl 

med kommuninvånarnas behov. Vård- och omsorgsnämndens huvudsakliga uppdrag enligt 

reglemente, utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt 

reglemente för nämnderna i Mölndals stad samt styrprinciper för Mölndals stad, är att fullgöra 

stadens uppgift vad gäller: 

- kommunal hälso- och sjukvård enligt lag (HSL) och avtal med Västra 

Götalandsregionen 

- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

- socialförsäkringsbalken (SFB)  

- insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) 

 

Det är vård- och omsorgsnämndens uppgift att, tillsammans och i samverkan med social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, utarbeta och följa en fungerande samarbetsrutin. Den ska 

beskriva fullgörandet av ansvaret enligt socialtjänstlagen för personer som kan komma att 

behöva insatser från båda nämndernas ansvarsområde. Samarbetsrutinen fastställs av båda 

nämnderna.  

Året som gått - förvaltningschefens ord 

Flera förändringar har skett inom vård- och omsorgsförvaltningens organisation och drift 

under året. Vård- och omsorgsnämnden beslutade i augusti att avveckla ASIH-teamet.  ASIH 

står för Avancerad sjukvård i hemmet och teamet har sedan 2017 vårdat personer med 

livshotande sjukdom som befinner sig i livet slutskede. Anledningen till avvecklingen var att 

vård- och omsorgsnämnden och västra hälso- och sjukvårdsnämnden inte har kunnat uppnå en 

överenskommelse kring finansieringen av teamet. Andra förändringar är att Fässbergshemmet 

övergick till intern drift från att ha drivits externt av Vardaga.  

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om att upphandla driften av Lackarebäcks 

äldreboende enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen är gjord på ett nytt 

sätt jämfört med tidigare. Den omfattar driften av vård och omsorg, städ och kök vilket 

tidigare upphandlats separat.  



Under 2019 gjordes förändringar i målstyrningen i staden och utifrån det har förvaltningen 

tillsammans med nämnden arbetat för en mer tillitsbaserad och verksamhetsnära styrning. Det 

har resulterat i att nämnden inför 2020 har antagit fyra mål, istället för tidigare tolv. Målen har 

formulerats tillsammans med områdescheferna utifrån de utvecklingsområden som finns i 

verksamheten. I övrigt har arbetet med verksamhetsutveckling och digitalisering präglats av 

införandet av verksamhetssystemet Treserva. Införandet har tagit mycket tid och resurser och 

varit en utmaning för verksamheterna. Verksamhetssystemet möjliggör nya arbetssätt som gör 

att vi nu är bättre rustade för att ta oss an nya utmaningar i digitalisering.  

Omvärldsperspektiv och förutsättningar 

Här beskrivs hur det som belysts under omvärldsperspektiv och förutsättningar i 

verksamhetsplanen påverkat förvaltningen och dess verksamhet under året. 

Ökade och förändrade behov av äldreomsorg 

Behovet av korttidsplatser har ökat under året, vilket beror på att förvaltningen har haft färre 

dagar än tidigare på sig att ta hem brukare som är utskrivningsklara från sjukhus. 

Förvaltningen märker också av en tendens att brukarna som blir utskrivna är sjukare idag 

jämfört med tidigare, vilket också gör att fler behöver en korttidsplats. Det har lett till att det 

under året varit brist på interna korttidsplatser och tidvis har det även varit brist på köpta 

korttidsplatser. I genomsnitt har runt 55 personer väntat på verkställighet på äldreboende 

under första halvåret 2019. Det minskade till 49 personer i genomsnitt under andra halvåret. 

Totalt 58 personer har under året fått vänta mer än tre månader på sin äldreboendeplats
1
, men 

alla har fått minst ett erbjudande om plats inom tre månader som de tackat nej till.  

Antalet beviljade hemtjänsttimmar har minskat något jämfört med 2018, men det har varierat 

under året. Biståndsenheten har arbetat mer aktivt med uppföljning av beslut enligt 

socialtjänstlagen och på så sätt uppmärksammat förändrade omsorgsbehov hos brukarna, 

vilket kan ha påverkat antalet beviljade timmar. Andelen timmar som utfördes av externa 

utförare ökade under början av året för att sedan plana ut under andra halvåret.  

Ökade och förändrade behov inom funktionsstödsområdet 

Under 2019 har inga nya grupp- eller servicebostäder färdigställts, men byggandet av tre 

gruppbostäder som ska stå klara 2020 har påbörjats. Förvaltningen har fortsatt köpa platser 

externt för att tillgodose brukarnas behov av bostad. Kostnaderna för köpta platser har blivit 

lägre än förväntat men har samtidigt ökat från 66 miljoner kronor 2018 till 70 miljoner kronor 

2019. Köpta korttidsplatser står för en större kostnadsökning än köpt bostad med särskild 

service.  

Att kostnaderna blev lägre än förväntat beror på ett aktivt arbete med att erbjuda fler 

hemmaplanslösningar och att skapa flyttkedjor, vilket har lett till fler lediga platser inom 

                                                 
1
 Här innefattas personer som fått beslut om plats under både 2018 och 2019.  



bostad med särskild service. Förvaltningen har blivit bättre på att matcha brukarnas behov 

med de platser som finns i egenregin, vilket har minskat behovet av köpta platser. Brukare 

som väntar på att få flytta in i de nya bostäderna har erbjudits stöd i hemmet i väntan på 

inflytt, istället för att bo på köpt plats under tiden. Även uppstarten av ett samsjuklighetsteam 

har bidragit till att förvaltningen kunnat undvika köpta korttidsplatser då brukarna istället 

kunnat ges stöd i hemmet.  

Under de tre senaste åren har antalet personer som beviljats biståndsbeslut om daglig 

verksamhet ökat, från 26 personer som fått beslut 2017 till 35 personer 2019. En ökning av 

antal beslut syns även på nationell nivå. Framöver bedöms behovet fortsätta att öka, dels på 

grund av fler ansökningar och dels för att brukarna är unga och få kommer att gå i pension 

under de närmsta åren. Inflödet påverkas också av att fler ansöker om bostad med särskild 

service och många av dem har också behov av daglig verksamhet. 

Förbättrad brukarnöjdhet 

Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst i intern drift har inte förändrats sedan 2018 

utan är kvar på samma nivå, 83 %. Inom särskilt boende för äldre i intern drift har nöjdheten 

minskat från 83 % till 75 %. Mölndal har fortfarande lägre nöjdhet än genomsnittet i riket, 

både inom äldreboende och inom hemtjänst. Inom funktionsstöd svarar 83 % av brukarna att 

de trivs på sitt boende, sin dagliga verksamhet eller med sina assistenter. Det är en ökning 

med fem procentenheter jämfört med föregående år och i linje med genomsnittet för riket.  

Kompetensförsörjning 

Inom personalområdet syns förbättringar av både sjukfrånvaro och resultatet i medarbetar-

enkäten. Stor förbättring i medarbetarenkät syns för hemvården, på nästan samtliga frågor, 

vilket troligtvis påverkats av att ett aktivt arbete bedrivits för att utveckla verksamheten. 

Nämnden står dock fortfarande inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning på 

grund av ökade behov av insatser för nämndens målgrupper samt att det är få som väljer att 

utbilda sig inom vård- och omsorgsyrkena. Inom hemsjukvården har behovet av 

bemanningssjuksköterskor minskat, bland annat genom en lyckad satsning på att erbjuda 

högre lön för sommarvikarier.  Bemanningsplaneringen är en stor utmaning för att fler ska 

kunna jobba heltid och för att minska personalkostnader. Därför har förvaltningen påbörjat ett 

arbete för att skapa mer lika förutsättningar för schemaläggning inom samtliga områden. 

Syftet är bland annat att medarbetare lättare ska kunna arbeta på flera olika enheter och att 

möjliggöra för fler att arbeta heltid.  

Digitalisering inom vård och omsorg 

Inga större förändringar i omvärlden har skett under året som påverkat förvaltningens 

digitaliseringsarbete.  

Revideringar i socialtjänstlagen 

Översynen av socialtjänstlagen pågår fortfarande och väntas vara färdig under 2020. 



Konsekvenser av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Under 2019 minskade antal dagar tills betalningsansvaret börjar gälla för kommuner vid 

utskrivning av brukare från psykiatrisk slutenvård från 30 dagar till 15 dagar. För 

förvaltningen fick det inga större konsekvenser och krävde inga förändrade arbetssätt. Det 

kommer dock behövas när betalningsansvaret börjar gälla efter tre dagar från och med april 

2020. 

Utredning av lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Utredningen av LSS-lagstiftningen och assistansersättningen är färdig och har överlämnats till 

regeringen. I den föreslås bland annat att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig 

assistans. Den föreslår även tre nya LSS-insatser: personlig service och boendestöd, personligt 

stöd till barn samt förebyggande pedagogiskt stöd.  För barn under 16 år föreslås personlig 

assistans ersättas med andra LSS- insatser. Utredningen föreslår att förändringarna ska träda i 

kraft i januari 2022, men än så länge finns inget beslut.  

Strategier och satsningar 

Nämndens grunduppdrag är att tillgodose brukarnas behov av vård och omsorg. För att 

förverkliga grunduppdraget behövs ett ständigt utvecklingsarbete för att möta förändringar, 

både från omvärlden och inom organisationen. Här beskrivs vad som genomförts utifrån 

satsningarna i verksamhetsplanen.  

Uppföljning av utveckling grunduppdrag 

Behovsbedömning inom myndighetsutövningen 

Biståndsenheten har arbetat med att utveckla sitt utredningsarbete genom utbildning i 

klarspråk. Syftet har varit att göra utredningarna mer lättillgängliga för den som söker stöd. 

För att säkerställa en likvärdig bedömning av behov så gör handläggarna en gemensam 

genomgång av sina behovsbedömningar. Andel överklagade ärenden har ökat, men i många 

fall går rätten på handläggarnas bedömning vilket tyder på att besluten är i linje med lagens 

intentioner. 

Korttidsplatser inom äldreomsorgen 

Förvaltningen har inte samlat alla korttidsplatser på ett äldreboende. Arbetet är uppskjutet på 

grund av att Lackarebäcks äldreboende, som har en del av korttidsplatserna, ska läggas ut på 

entreprenad. 

Organisationsförändring inom funktionsstödsområdet 

Funktionsstöd har gått från att vara två områden till tre: socialpsykiatri, bostäder LSS samt 

korttidsverksamheter, personligt stöd och daglig verksamhet. Organisationsförändringen har 

trätt i kraft och formerna har börjat falla på plats. Kontakterna med bland annat social- och 



arbetsmarknadsförvaltningen har stärkts och likaså med den psykiatriska slutenvården. Även 

den interna organisationen mellan de olika funktionsstödsområdena har utvecklat sina 

samarbetsformer och det finns en tydlig struktur för samarbete och samverkan inom 

kommunbidragsområdet. 

Samsjuklighetsteam 

För att bättre samordna stödet till personer med psykiska funktionsnedsättningar och missbruk 

har ett samsjuklighetsteam startats i samverkan med social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

(SAF). Totalt har 18 brukare fått stöd via teamet under 2019. Stödet till brukarna har 

förbättrats och brukarna får samordnande insatser i det egna hemmet. Det bidrar till brukarnas 

självständighet och gör att förvaltningen inte behöver köpa plats i lika hög utsträckning som 

innan. Kostnaderna för köpta platser har blivit lägre än förväntat sen samsjuklighetsteamet 

infördes och samverkan med SAF har förbättrats. 

Nya grupper inom daglig verksamhet 

Funktionsträffar hålls regelbundet med enhetscheferna där det bland annat tas upp om någon 

deltagare vill byta arbetsplats, men inga större förändringar av grupperna har genomförts. Ett 

problem under våren har varit att några verksamheter har varit tvungna att lämna lokaler och 

slå samman olika verksamheter i lokaler som inte fullt ut är anpassade till verksamhetens 

storlek eller målgrupp. Det pågår ett arbete med att tillgodose såväl brukarnas behov som 

lokalfrågan och en projektorganisation för att driva utvecklingsfrågorna har fastställts. 

Systematiskt arbete för rättsäkra beslut 

Biståndsenheten LSS/Socialpsykiatri har utvecklat ett mer systematiskt arbetssätt för att 

bevaka och följa rättspraxis. Det har skett genom fördjupning i olika rättsfall, bevakning av 

domar och gemensamma forum för handläggarna att diskutera sina ärenden. Utvecklings-

områden framöver är att hålla utredningstiderna på max tre månader samt att följa upp 

ärenden i tid. 

Förbättrad brukarnöjdhet 

Förvaltningen har fortsatt sitt arbete för att öka brukarnöjdheten och en rad olika insatser har 

genomförts. Verksamheterna har bland annat arbetat med brukarråd, brukardialoger, fler 

aktiviteter för brukarna och delaktighet vid upprättande av genomförandeplaner. Inga tydliga 

effekter syns i resultatet från brukarundersökningen än. Då det är ett långsiktigt arbete 

förväntas det ge effekt i brukarundersökningen som genomförs 2020. 

Utmaningar inom hemsjukvården 

En av de stora utmaningarna för delar av hemsjukvården har varit att rekrytera och behålla 

personal. Området har istället fått använda sig av bemanningssjuksköterskor, vilket påverkat 

såväl kvalitet och ekonomi som personalkontinuitet. Under slutet av 2018 och början av 2019 

ökade antalet vårdskador. De främsta orsakerna var brister i riskbedömningar, läkemedels-



hantering och personalkontinuitet. Området har därför arbetat dels med arbetsmiljön och dels 

med att säkerställa att riktlinjer och rutiner följs. Rutiner har tagits fram för att öka tydligheten 

i uppdraget och bidra till ett mer likvärdigt arbetssätt för alla sjuksköterskor. Utifrån 

vårdskadorna har området, med stöd från vårdutvecklare, arbetat strukturerat med att 

identifiera bakomliggande brister, ge stöd till sjuksköterskorna och följt upp att riktlinjer 

efterlevs i verksamheterna.  

Uppdragsbeskrivning vårdbiträde och undersköterska samt stödassistent och outbildad 

stödassistent 

I dialog med de fackliga organisationerna har ett förslag på uppdragsbeskrivning för att skilja 

på arbetsuppgifter för undersköterska/vårdbiträde tagits fram. Skillnaderna som föreslås är att 

undersköterskor/stödassistenter utför majoriteten av delegerade hälso- och sjukvårdsåtgärder, 

kan vara kontaktpersoner och är ansvariga för arbetet med genomförandeplaner. I övrigt är 

uppgifterna för samtliga yrkesgrupper lika. Under 2020 går arbetet vidare. 

Digitalisering inom vård och omsorg 

För att kompetensutveckla personal inom digitalisering genomförs Projekt Modig. Syftet är 

att stärka omsorgspersonalens och chefers digitala kompetens genom utbildning i digitala 

verktyg och att ta fram metoder för långsiktigt arbetsplatslärande. Projektet pågår under två år 

och hemvård, boendestöd och två enheter inom äldreboende ingår. Utvärdering som är gjord 

efter de första utbildningarna visar att personalen upplever ökad kunskap. 

Förvaltningen har börjat använda digital signering för hälso -och sjukvårdsinsatser. Införandet 

har dock blivit försenat inom vissa områden på grund av problem med internetuppkoppling. 

Verksamhetssystemet Treserva är infört där medarbetarna har möjlighet att dokumentera och 

ha tillgång till genomförandeplaner i mobilen. Implementering av systemet har varit en 

utmaning i verksamheterna, dels för att det inte har fungerat fullt ut och dels för att det 

innebär nya arbetssätt. Att samtliga boenden har internetuppkoppling är en förutsättning för 

att kunna arbeta digitalt, därför har fokus varit på att alla verksamheter har den digitala 

infrastruktur som krävs. 

Nämnden har beslutat om en ny insats inom hemtjänsten, digitalt stöd i hemmet. Den infördes 

1 januari 2020 och syftar till att bryta social isolering och digitalt utanförskap bland äldre. 

Insatsen är stöd i digital teknik och kan till exempel handla om att stimulera brukaren att 

handla via internet eller att utöka sitt sociala nätverk. 

Förenklad handläggning och trygghetsboende 

Under 2019 infördes förenklat beslutsfattande för insatsen trygghetslarm för personer över 70 

år. Det innebär att insatsen nu kan erbjudas direkt till de som har behov utan att en bistånds-

bedömning görs. Det har lett till kortare handläggningstider och att brukare kunnat få larm 

installerat snabbare än innan. Nämnden har även fattat beslut om att den nya insatsen digitalt 

stöd i hemmet ska beviljas genom förenklad handläggning. Förvaltningen har påbörjat en 

utredning om att införa biståndsbedömt trygghetsboende.  



 

Ekonomi och volymer 

Vård- och omsorgsförvaltningen    

  Utfall 2019 Budget 2019  Utfall 2018 

Nämnd, förvaltningsledning & stab 65 093 67 264 59 952 

        

Äldreomsorg 546 742 543 686 538 978 

Hemvård 165 439 168 843 167 850 

Volym hemtjänst beställda timmar 136 050 139 494 129 549 

Hemtjänst intern drift 595 394 11 689 

Nattpatrull, larm,  fixartjänst och låssystem 22 529 21 093 21 318 

Träffpunkt 6 265 7 862 5 294 

        

Äldreboende 298 699 296 197 292 802 

Volym äldreboende beställda vårddygn 187 832 185 334 148 255 

Äldreboende intern drift 60 168 58 542 59 394 

Äldreboende entreprenader 33 591 34 246 72 337 

Köpta äldreboendeplatser 2 205 3 560 3 085 

Köpta korttidsplatser  6 895 4 640 4 126 

Hospice 1 586 1 500 1 500 

Utskrivningsklara 6 422 8 375 4 105 

        

Hälso- och sjukvård, rehab, hjälpmedel 82 605 78 646 78 326 

        

        

Summa Äldreomsorg 546 742 543 686 538 978 

  -varav volymer 323 881 324 828 277 804 

  -varav köpt verksamhet 50 699 52 321 85 153 

  -varav intern drift 172 162 166 537 176 021 

        

Funktionsstöd 420 528 442 750 414 310 

Personligt stöd 76 535 84 553 77 921 

Volym personlig assistans beställda timmar 47 122 54 725 48 958 

Personlig assistans intern drift 2 057 2 268 2 245 

Volym ledsagning & avlösarservice beställda 

timmar 9 681 10 076 9 821 

Ledsagning & avlösarservice intern drift 64 50 643 

Boendestöd intern drift 17 610 17 434 16 254 

        

Daglig verksamhet och sysselsättning 51 209 50 205 49 008 

Daglig verksamhet & sysselsättning intern drift 46 408 44 950 43 720 

Köpt daglig verksamhet & sysselsättning 4 801 5 255 5 288 

        

Bostad med särskild service 235 691 242 311 233 396 

Bostad med särskild service intern drift  183 589 187 519 182 179 



 

Nämnd, förvaltningsledning & stab 

Utfallet för kommunbidragsområdet nämnd, förvaltningsledning & stab landade 2019 på 65,1 

mnkr, vilket är 5,1 mnkr högre än 2018. Det är en nettokostnadsutveckling motsvarande 8,6 

%. Det kan förklaras av en satsning på digitalisering inom hela förvaltningen motsvarande ca 

4 mnkr. Satsningen inrymmer kompetenshöjande insatser via bland annat projekt Modig samt 

nya system så som Canea one. Dessutom har en satsning på biståndsbedömning gjorts genom 

utökning av personal, inom framför allt biståndsenheten SoL. Syftet har varit att arbeta mer 

aktivt med uppföljningar för att på så vis förbättra äldreomsorgens resultat. Likaså har en 

kostnadsökning skett inom företagshälsovården för hela förvaltningen och den kostnaden 

ligger här. 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen har ökat sitt utfall till 546,7 mnkr 2019 vilket är 7,8 mnkr högre än 2018. 

Detta är en nettokostnadsutveckling motsvarande 1,4 %. Främst har nettokostnaden ökat inom 

äldreboende och hälso- och sjukvård med 10,2 mnkr. Hemvården har minskat med 2,4 mnkr. 

Nettokostnaden för köpta korttidsplatser och utskrivningsklara har ökat med 5,1 mnkr. Det 

förklaras av en ny lag för utskrivningsklara som inneburit att kommunen fått högre kostnad 

för personer som ligger kvar på sjukhus. Det har gjort att köpta korttidsplatser ökat då 

korttidsplatser i intern drift inte räckt till. På samma sätt har kostnaderna för utskrivningsklara 

ökat då kostnaden för att patienten är kvar på sjukhus ökat med ca 3500 kr per dygn. Inom 

Köpt bostad med särskild service 52 102 54 792 51 217 

        

Korttidsvistelse & korttidstillsyn 49 817 57 792 49 401 

Korttidsvistelse & korttidstillsyn intern drift 29 033 28 111 31 326 

Köpta korttidsplatser 17 943 25 811 14 798 

Köpt korttidsvistelse & korttidstillsyn 2 842 3 870 3 277 

        

Gemensam FS 7 276 7 889 4 530 

        

        

Summa Funktionsstöd 420 528 442 750 414 256 

  -varav volymer 56 804 64 801 58 779 

  -varav köpt verksamhet 77 688 89 728 74 580 

  -varav intern drift 286 037 288 221 280 897 

        

Summa Vård- och omsorgsnämnden 1 032 364 1 045 700 1 013 186 

  -varav volymer 380 685 389 629 336 583 

  -varav köpt verksamhet 128 387 142 049 159 733 

  -varav intern drift 523 292 522 022 516 870 

Uppskjuten verksamhet   -8 000   

 

Resultat Vård- och omsorgsnämnden 13 336    - 3 986 



äldreboendena så innebar övertagandet av Fässbergshemmet till intern regi en kostnadsökning 

som en följd av uppstartskostnader i form av extra materialinköp.  

Även inom hälso- och sjukvården har nettokostnaden ökat med 4,3 mnkr. En av 

anledningarna är att kostnader för inköpta bemanningssjuksköterskor ökat med 1,4 mnkr, på 

grund av att det varit fortsatt svårt att rekrytera personal. Likaså har även löner ökat betydligt 

på grund av bättre avtal samt löneglidningar. 2019 avvecklades ASIH-teamet, något som 

också innebar lägre kostnader, närmare bestämt 1,6 mnkr lägre än budgeterat. Material-

kostnaderna har ökat på grund av mer efterfrågan samt prisökningar.  

Hemvården har minskat i kostnader med 2,4 mnkr med anledning av färre beviljade timmar 

inom hemtjänst samt ett avsevärt bättre resursutnyttjande av bemanningen. Fokus har varit att 

dra ner de arbetade timmarna och anpassa bemanningen efter beviljade timmar. Hemtjänst-

timmarna har även minskat på grund av bättre uppföljning av beslut inom biståndsenheten.  

Funktionsstöd 

Funktionsstöd har ökat sitt utfall till 420,5 mnkr 2019 vilket är 6,2 mnkr högre än 2018. Detta 

är en nettokostnadsutveckling motsvarande 1,5 %. Nettokostnaden har ökat mest inom köpta 

korttidsplatser med 3,1 mnkr mellan åren, vilket förklaras med att det tillkommit fem 

helårsplatser. Nettokostnaden för daglig verksamhet har ökat med 2,2 mnkr jämfört med 

2018. Detta på grund av ökat vårdbehov, att antalet deltagare har ökat med 7 personer samt 

högre frånvaro bland personalen. Nettokostnaden inom personligt stöd har minskat med 1,4 

mnkr jämfört med föregående år. Det förklaras främst av färre ärenden inom personlig 

assistans. Nettokostnaden inom korttidsvistelse och korttidstillsyn har endast ökat med 0,4 

mnkr med anledning av anpassning av verksamheterna på grund av färre sålda platser till 

andra kommuner. Boendestödet har ökat sitt utfall med 1,4 mnkr mellan åren vilket förklaras 

med att samsjuklighetsteamet tillkommit 2019 samt att antalet utförda timmar ökat.  

Bostad med särskild service intern drift har ökat sitt utfall med 1,4 mnkr mellan åren. Köpt 

bostad med särskild service har ökat sitt utfall med 0,9 mnkr mellan åren. Kostnaden för köp 

av huvudverksamhet har ökat med 1,5 mkr trots att antal helårsplatser minskat från 41 till 40. 

Det kan förklaras med att snittpriset ökat. Förvaltningen har inte fått något vite 2019 till 

skillnad från året innan då vi fick vite på 1 mnkr. Gemensamt inom funktionsstöd har ökat 

utfallet med 2,7 mnkr mellan åren. 2019 delades området upp i tre områden istället för två. 

Detta innebär att ytterligare en områdeschef samt en metodutvecklare anställdes, vilket 

bidragit till en ökning på 1,7 mkr.  

Personalkostnaderna inom funktionsstöd har ökat med 2,0 mnkr, detta bortsett från den årliga 

lönerevisionen. Den arbetade tiden har minskat med 9 000 timmar som följd av ett 

resurseffektivare arbete med schemaplanering. Däremot har snittlönen inom område 

socialpsykiatri ökat med hela 5,6 % vilket bidragit till ökade kostnader. Poster som påverkat 

utfallet positivt är kostnaden för larm och bevakning som minskat med 800 tkr mellan åren. 

Två gruppbostäder hyrde 2018 in väktare på grund av utåtagerande brukare vilket inte behövts 

under 2019. 



Investeringar: 

De samlade investeringsutgifterna för nämnden var 1,6 mnkr vilket är 1,7 mnkr lägre än 

budgeterat. Huvudförklaringen är att den budgeterade summan för införandet av verksamhets-

systemet Treserva inte använts då leveransgodkännandet sköts upp till nästkommande år. 

Investeringsutgifterna för kommunbidragsområdet Nämnd, förvaltningsledning & stab blev 

0,1 mkr, vilket främst består av investeringsmedel för Treserva. Investeringsutgifterna för 

kommunbidragsområdet äldreomsorgen blev 1,0 mkr och för funktionsstöd 0,5 mnkr. Det 

består mestadels av inventarier till äldreboenden och grupp- och servicebostäder.  

VOLYMMÅTT      

 

2019 
Budget 

2019 2018 

FUNKTIONSSTÖD    

Antal årsplatser    

Bostäder med särskild service 260 264 261 

   varav platser i egen regi 220 220 220 

   varav köpta platser 40 44 41 

Korttidsboende SoL 22 24 16,8 

Daglig verksamhet 289 225 282
1
 

    

Antal, snitt per månad    

Personer med personlig assistans enligt SFB 81 83 80 

   varav i egen organisation 8 11 10 

    

Antal timmar per månad    

Personlig assistans enligt SFB, egen organisation 5 440 6 300 5 956 

Personlig assistans enligt LSS, utförda timmar 6 504 6 800 6 794 

    

ÄLDREOMSORG    

Antal årsplatser    

Äldreboende, intern drift 437 437 382 
2 

Äldreboende, extern drift 67 67 137 

Korttidsvård, intern drift 27 27 7 

Korttidsvård, extern drift - - 20 

Utskrivningsklara 2,4 5 2,2 

Köpt vård äldreomsorg
3 

12,2 9 9,4 

    

Antal, snitt per månad    

Personer med hemtjänst 776
4
 871 839 

Beviljade hemtjänsttimmar 29 874  30 000 29 744 

1) Förändrad definition efter byte av verksamhetssystem hösten 2018 

2) Äldreboendet Fallströmmen med 27 platser stängdes i juli 2018 vilket motsvarar 11 årsplatser. 

3) Äldreboende och korttidsvård i extern regi samt hospicevård 

4) Nytt verksamhetssystem där uppsägning av brukare är betydligt bättre 



Mölndal Vision 2022 

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi 

Västsverige. Så lyder sammanfattningen av Mölndals vision. En viktig del av visionen är dess 

tre fokusområden med tillhörande visionsstrategier. Till fokusområdena knyts mål som på 

kortare sikt ska styra den kommunala organisationen. Dessa mål är beslutade av 

kommunfullmäktige och återges i verksamhetsplanen. 

Uppföljning av nämndmål 

I verksamhetsberättelse 2019 görs enbart uppföljning av nämndmål då kommunfullmäktige-

målen avslutats och rapporterats i tidigare uppföljning.  

Andel brukare som upplever trygghet och tillgänglighet ska öka 

Inom funktionsstöd och hemvård syns inga större förändringar i resultatet i brukarunder-

sökningarna kring hur brukarna upplever tryggheten. I brukarundersökningen är det en lägre 

andel brukare som upplever trygghet på äldreboende än tidigare år. På totalen har det minskat 

med några procent, men det finns stora skillnader mellan enheterna. Flera interna 

äldreboenden har högre resultat än tidigare år men för ett par har resultatet sjunkit kraftigt. 

Även för externa äldreboenden har resultat sjunkit rejält. Äldreboende har fokuserat på att bli 

bättre på att informera brukarna om tillfälliga förändringar. Inom funktionsstöd har enheterna 

arbetat med aktiviteter som de bedömt leder till högre måluppfyllnad avseende tillgänglighet 

och trygghet, exempelvis brukarmöten, kompetensutveckling eller värdegrundssamtal. 

Hemvården har under året arbetat för att förbättra möjligheten att komma i kontakt med 

personal. Inom hemsjukvården har en anhörigtelefon införts dit anhöriga kan ringa och lämna 

meddelande och bli uppringda inom 24 timmar. Anhörigtelefonen har fungerat väl och 

upplevelsen hos anhöriga är att det är lättare att nå ansvarig sjuksköterska. 

 

Indikator Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Utfall 2018 Utfall 

2019 

Andel brukare inom hemtjänst som uppger att det 

känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten
2
 

36 % 33 % 80 % 
(40 %) 

80 % 
(38 %) 

Andel brukare inom äldreboende som uppger att det 

känns tryggt att bo i äldreboende¹ 
47 % 44 %  87 % 

(37 %) 
82 % 
(37 %) 

Andel brukare inom funktionshinder som uppger att 

de känner sig trygga med alla i personalen
3
 

- ny 77 % 75 % 

 

                                                 
2
 Indikatorn mäter nu de som tycker att det känns ganska eller mycket tryggt, tidigare var det enbart de som 

svarade mycket tryggt.  Andel som uppger att det känns mycket tryggt anges inom parentes.  
3
 Förändrad indikator jämfört med tidigare år på grund av ny brukarundersökning 



Tillgängligheten till särskilt boende för äldre och bostad med särskild service 

LSS ska vara så god att beslut alltid kan verkställas inom tre månader 

Antal beslut om bostad med särskild service LSS som inte kunnat verkställas inom tre 

månader är något högre jämfört med tidigare år. Inflödet av nya ärenden, både inom LSS samt 

socialpsykiatri har gjort det svårare att hålla nere handläggningstider. Detta gäller särskilt 

ärenden inom personlig assistans. Delvis kan det bero på att handläggarna är beroende av 

läkarintyg som inte inkommer i tid, men också på personalomsättning. Dock har andelen 

synpunkter och klagomål på handläggningstid minskat. Troligtvis beror det på en god dialog 

med brukarna kring handläggningsprocessen och vad som kan ta tid. Med den plan för 

nybyggnation av tre gruppbostäder som öppnar 2020 och ytterligare två i plan ökar nämndens 

möjligheter till att verkställa beslut inom angiven gräns. Det krävs dock ytterligare åtgärder 

såsom en boendekedja där vanliga hyreslägenheter kan tillhandahållas. 

Inom särskilt boende har 31 personer som fått beslut om äldreboende 2019 fått vänta längre 

än tre månader på verkställandet. Alla har dock fått erbjudande om plats inom tre månader, 

men valt att tacka nej. Oftast beror det på att de hellre väntar för att få plats på ett annat 

äldreboende. Handläggningstiderna kan bli längre när läkarintyg inte inkommer i tid och 

brukare blir då ofta kvar på korttidsplatsen i väntan på att beslut om särskilt boende kan fattas.   

Indikator Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Antal beslut om särskilt boende som inte kunnat 

verkställas inom 3 månader 

42 17 54 31 (58*) 

Antal beslut om bostad med särskild service LSS som 

inte kunnat verkställas inom 3 månader 

11 9 7 15 (24*) 

*Beslut från tidigare år inräknade 

Vården och omsorgen ska vara utformad så att brukarna har möjlighet till 

delaktighet och inflytande 

Inom funktionsstöd är det något fler brukare som i brukarundersökningen uppger att de får 

bestämma om saker som är viktiga för dem. Två av de frågor där brukarna uppger lägst 

nöjdhet är om de förstår vad personalen säger och om personalen förstår vad de menar. 

Utifrån resultatet i brukarundersökningen för funktionsstöd har bedömningen gjorts att 

kompetenshöjande insatser till medarbetarna i alternativ kompletterande kommunikation 

(AKK) ska göras under 2020. Inom område socialpsykiatri arbetar enheterna strukturerat med 

vård- och stödsamordning och att uppmuntra att antalet SIP:ar (samordnad individuell plan) 

ökar. Det här tros öka brukarnas delaktighet och inflytande över sina insatser. 

Andel brukare inom hemtjänst som tycker att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål 

är oförändrad. För att möjliggöra delaktighet och inflytande har brukardialoger genomförts, 

där hemtjänstpersonal och enhetschefer har intervjuat brukarna. Av brukarnas svar på 

frågorna framgår att många är mycket nöjda med den insats de har från hemtjänsten, precis 

som resultatet i brukarundersökningen visar. Förbättringsområden som brukarna tar upp är 

bland annat att personalen kommer i tid, meddelar om förändringar och bättre 



personalkontinuitet. Inom äldreboende är det något färre som upplever att personalen tar 

hänsyn till åsikter och önskemål jämfört med tidigare år. Minskningen är större för externa än 

för interna äldreboenden men det skiljer sig också stort mellan de interna äldreboendena. 

Samtliga äldreboenden har arbetat för att brukarna ska ha aktuella genomförandeplaner. I de 

allra flesta fall har detta genomförts men ett fåtal enheter har inte klarat att ha färdiga 

genomförandeplaner inom två veckor eller uppdaterat genomförandeplanen vid förändring. 

Indikator Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 
Andel brukare inom hemtjänst som tycker att 

personalen tar hänsyn till deras åsikter om hur hjälpen 

ska utföras 

42 % 38 % 83 %
4
 

(35 %) 
83 % 
(40 %) 

Andel brukare inom äldreboende som tycker att 

personalen tar hänsyn till deras åsikter om hur hjälpen 

ska utföras 

31 % 27 % 75 %
5
 

(29 %) 
70 % 
(28 %) 

Andel brukare inom funktionshinder som uppger att de 

får bestämma om saker som är viktiga för dem 

- ny 70 % 73 % 

Vård- och omsorgsnämnden ska arbeta för att minska det totala 

transportbehovet och öka andelen hållbart resande för tjänsteresor 

Antal kilometer som körs i stadens fordon har minskat med ca 170 000 km. En bidragande 

orsak kan vara minskandet av antalet hemtjänstbilar på grund av effektivisering av hur 

serviceinsatserna inköp och städ utförs. Även ASIH-teamet, som kört runt 150 000 km om 

året, är nerlagt. Biståndsenheten genomför numera ca 90 % av sina vårdplaneringar med 

sjukhusen digitalt, vilket gjort att bilanvändningen minskat. För att minska utsläppen har vissa 

av hemtjänstbilarna som byts ut ersatts med bilar som drivs med biogas.  

Indikator Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 
Antal kilometer, medarbetarnas totala körsträcka i eget 

fordon i tjänsten 

40 212 38 367 24 348 29 684 

Antal kilometer, medarbetarnas totala körsträcka i 

stadens fordon 

1 526 497 1 582 

735 

1 513 

919 

1 340 

596 

Daglig verksamhet och daglig sysselsättning ska aktivt arbeta för att fler 

personer går vidare till praktik, studier eller arbete utanför verksamheten 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att motivera brukare som har förmåga till praktik, 

studier eller arbete utanför verksamheten. Ett utökat samarbetet inom funktionsstöd har 

påbörjats för att hitta ännu fler vägar ut i praktik, studier eller arbete. Trycket på 

verksamheten SIA är högt och personer står i kö för att få ta del av insatserna. Totalt har 64 

praktikstarter gjorts (en person kan ha flera starter), 11 personer har fått lönearbete och 7 

                                                 
4
, 

5
 Indikatorn mäter nu de som alltid eller oftast tycker att personal tar hänsyn till åsikter och önskemål, tidigare 

var det enbart de som svarade alltid. De som svarat alltid anges inom parentes.  

 



personer har gått vidare till studier. Mölndalstrappan har fått nya uppdrag från bland annat 

tekniska förvaltningen vilket har gjort att deltagarna fått mer och bättre arbete att utföra.  

Indikator Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 
Antal personer inom daglig verksamhet och daglig 

sysselsättning som gått vidare till praktik, studier eller 

anställning under året 

90 96 78 82 

Alla verksamheter ska möjliggöra och öka det sociala deltagandet i samhället 

Andel brukare som är nöjda med aktiviteterna som erbjuds på äldreboende har minskat med 

över tio procentenheter. Minskningen syns både inom externa och på de allra flesta enheter 

inom interna äldreboenden. En anledning kan vara att arbetet med aktiveringspedagoger på 

äldreboenden avvecklats, då finansieringen via statsbidrag upphörde. Aktiveringspedagogerna 

höll i många lite större, aktiviteter så som exempelvis gympa och olika utflykter. När 

aktiveringspedagogerna försvann drog verksamheterna ner på dessa aktiviteter vilket kan 

påverka brukarnas nöjdhet. Samtidigt som personalen troligen arbetat mindre med 

individuella vardagsaktiviteter för brukarna när de större aktiviteterna genomförts, vilket 

också kan ha bidragit till att brukarna är mindre nöjda med aktiviteterna. Det kan också vara 

så att de mindre vardagsaktiviteterna (t.ex. läsa tidningen) som genomförs inte alltid uppfattas 

som aktiviteter och inte tas hänsyn till när brukare/anhöriga svarar på frågan. För att öka 

nöjdheten har ombud utsetts som med stöd från aktiveringspedagoger ska arbeta med 

aktiviteter för brukarna.  

Inom den förebyggande verksamheten, Träffpunkterna, sker en ständig utveckling av 

verksamheten. Under 2019 har över 65 olika aktiviteter anordnats varje vecka på såväl 

Träffpunkter som miniträffpunkter i närområdena med ca 800 besökare per vecka. 

Tillsammans med social- och arbetsmarknadsförvaltningen och kultur- och 

fritidsförvaltningen har en ny mötesplats utvecklats, Mötesplats Åby, som ordnat några större 

aktiviteter för boende i närområdet. Inom volontärverksamheten anordnas språkcaféer och 

under året har antal besökare ökat, runt 70-80 personer samlas varje vecka för att träna 

svenska med volontärer. 

Indikator Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 
Andel brukare som är nöjda med aktiviteterna som 

erbjuds på äldreboendet
6
 

59 % 67 % 66 % 54 % 

 

Privata utförare inom vård och omsorg ska uppfatta det som alltmer attraktivt 

att bedriva verksamhet i Mölndal 

Det har inte kommit in några ansökningar om att utföra insatser enligt LOV under 2019. 

Troligtvis beror det på nya regler om att verksamheter som bedriver hemtjänst behöver söka 

                                                 
6
 Ny indikator för 2019 



tillstånd för det, vilket IVO tar ut en kostnad för. En enkät har skickats ut till externa utförare 

för att få veta mer om hur de upplever samarbetet med förvaltningen, varav fyra besvarade 

den. 50 % av utförarna håller helt med om påståenden att de skulle rekommendera andra att 

vara utförare i Mölndals stad. Resterande 50 % håller delvis med. Hälften av utförarna är 

mycket nöjda med samarbetet med förvaltningen och hälften är delvis/inte nöjda. Nämnden 

har under 2019 beslutat att möjliggöra för externa aktörer att bedriva äldreboende enligt lagen 

om valfrihetsystem (LOV). Det innebär att de har möjlighet att bygga äldreboenden och 

teckna avtal med staden om att ingå i ett valfrihetssystem. Brukare som får beslut om 

äldreboendeplats kan sedan välja äldreboende, både bland interna och externa leverantörer. 

Nämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att upphandla driften av Lackarebäcks 

äldreboende enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Indikator Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 
Andel privata utförare som skulle rekommendera andra 

att vara utförare i Mölndals stad 

- ny 80 % 50 % 

Antal inkomna ansökningar om att utföra insatser enligt 

LOV 

- ny 8 0 

Antal godkända ansökningar om att utföra insatser 

enligt LOV 

  ny 0 

Medarbetare med deltidsanställning som önskar högre sysselsättningsgrad 

ska få möjlighet att få behovet tillgodosett 

Medarbetare tillfrågas kontinuerligt om de vill öka sin sysselsättningsgrad. Inom flera 

områden uppges att personalen generellt är nöjda med sin sysselsättningsgrad och få vill ha 

högre. Flest ansökningar om ökad sysselsättningsgrad syns inom område äldreboende, där 

också majoriteten som önskar får sitt behov tillgodosett.  

 

Indikator Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 
Andel medarbetare som önskat högre 

sysselsättningsgrad och som fått sina önskemål 

tillgodosedda genom en varaktigt höjd 

sysselsättningsgrad  

67 % 

 
(115 av 171) 

51 % 

 
(90 av 177) 

55 % 

(60 av 109) 

75 %  

 
(62 av 83) 

Tillsvidareanställd omvårdnadspersonal ska ha adekvat gymnasial utbildning 

Förvaltningen har som ambition att rekrytera personal med adekvat utbildning, men läget på 

dagens arbetsmarknad gör att det inte alltid är möjligt. 83 % av all tillsvidareanställd personal 

har adekvat gymnasial utbildning, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med förra 

året.  Sett över en treårsperiod så har det varit en ökning med tre procentenheter. För att fler 

anställda ska ha adekvat gymnasieutbildning har personal utan undersköteutbildning haft 

möjlighet att gå en valideringsutbildning på betald arbetstid. Ett tjugotal medarbetare har 

genomgått utbildningen, men intresset har varit lägre än förväntat. 

 



Indikator Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 
Andel omvårdnadspersonal som har adekvat gymnasial 

utbildning 

80 % 80 % 81 % 83 % 

Sjukfrånvaron ska minska till ett lägre utfall än föregående år 

Sjukfrånvaron har minskat med en procentenhet jämfört med 2018. Det har skett en 

minskning av såväl korttids- som långtidsfrånvaron. Minskningen av sjukfrånvaro har skett 

inom nästan alla förvaltningens områden. Även sjukfrånvaron i staden som helhet har 

minskat. Under flera år har ett aktivt arbete med hälsofrämjande åtgärder bedrivits där chefer 

får utbildning i hälsofrämjande ledarskap, möjlighet för medarbetare att gå på olika aktiviteter 

och hälsoinspiratörer på varje enhet. Det är dock svårt att veta om det är detta som gett effekt 

på sjukfrånvaron. Det har även skett en del förändringar i lagstiftning, med fokus på återgång 

i arbete efter sjukskrivning. Flera områden har jobbat mer aktivt med att följa upp de längre 

sjukskrivningar som finns med respektive enhetschef, vilket troligen är ett arbete som leder 

till minskade sjuktal även på sikt. Hemvården och äldreboende har under året anslutit sig till 

Previas tjänst "Sjuk och frisk". Det innebär att Previa tar hand om t.ex. sjukanmälningar, 

sjukvårdsrådgivning och vägledning för chefer i ärenden som rör medarbetare. Erfarenheterna 

har hittills varit positiva.  

Titel Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 
Sjukfrånvaron i %, totalt 10,7 % 10,3 % 10,4 % 9,5 % 

Andelen arbetade timmar som utförs av timavlönad personal ska minska till 8 

% 

Andelen arbetade timmar som utförts av timavlönad personal har ökat till 13,8 %. Under året 

har inga särskilda satsningar genomförts för att bidra till målet.  

Indikator Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 
Andel arbetade timmar som utförs av timavlönad 

personal  

- 12,4 % 12,4 % 13, 8 % 

Andelen anställda med heltid i sin grundanställning ska öka 

Andel anställa med heltid i sin grundanställning har ökat något till 64 % jämfört med 62 % 

2018. Heltidsprojektet har genomförts på Bifrost äldreboende men det är svårt att utvärdera 

effekterna av projektet. Det finns flera svåra frågor som behöver lösas föra att kunna arbeta 

vidare med att fler ska arbeta heltid i förvaltningen, utan större merkostnader, exempelvis hur 

helgbemanning ska se ut. 

Indikator Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 
Andel tillsvidareanställda med heltid i sin 

grundanställning 

- ny 62 % 64 % 



Intern kontroll 

Åtgärder för intern kontroll 

Uppdraget att stärka den interna kontrollen för köpta platser inom funktionsstödsområdet har 

utvidgats under året. Förvaltningen har kommit fram till att det ska omfatta att skapa en bättre 

struktur för hur boendeplats erbjuds brukarna, följa upp kvalitet och ekonomi i köpt 

verksamhet och att skapa en enhetlig modell för hur budget fördelas mellan enheterna utifrån 

brukarnas behov av stöd.  Därför kommer förvaltningen under 2020 utreda hur en 

verkställighets- och inköpsorganisation ska utformas inom området, med syfte att ta fram 

förslag på lösningar för ovanstående. 

Under året har den första årliga redovisningen av förvaltningens dataskyddsarbete 

sammanställts av dataskyddsombudet och överlämnats till nämnd och kommunstyrelsen. 

Redovisningen beskriver det arbete förvaltningen gjort för att leva upp till reglerna i 

dataskyddsförordningen och kommunstyrelsens riktlinjer för hantering av personuppgifter. 

Årets redovisning visade att riktlinjer finns på plats och att ansvariga chefer vet var de kan 

hitta information. Nio personuppgiftsincidenter rapporterades och antagligen finns det ett stort 

mörkertal. Förvaltningen behöver därför bli bättre på att rapportera och hantera incidenter. 

När det gäller teknisk säkerhet har fokus under perioden legat på att införa Treserva och 

åtgärda löpande problem som uppstått. Framöver behöver förvaltningen arbeta mer proaktivt 

och strukturerat med IT-säkerhet och generell informationssäkerhet.  

Då ett nytt verksamhetssystem är infört har förvaltningen både skapat nya rutiner och 

förändrat befintliga för att hantera risker som kan uppstå. Till exempel har åtstramningar 

gällande behörigheter i systemet genomförts. Alla verksamheter skriver numera 

dokumentation i sin egen journal (tidigare var den gemensam) och informationsöverföring 

mellan verksamheter sker enbart vid behov. Behörighetskontroller sker halvårsvis av vilka 

personer som har behörighet till respektive verksamheter och felaktigheter rapporteras till och 

åtgärdas av VOF IT.  

Stadens revisorer har gjort en uppföljning av vad vård- och omsorgsnämnden har vidtagit för 

åtgärder utifrån de rekommendationer kommunrevisionen lämnade i 2016 års 

revisionsrapport. Revisorernas sammanfattade bedömning är att vård- och omsorgsnämnden 

delvis har beaktat revisionens rekommendationer men att det återstår förbättringsarbete inom 

områdena uppföljning och kontroll, samlade förvaltningsspecifika avtal samt strukturerad 

egenkontroll av genomförda direktupphandlingar. Förvaltningen kommer att genomföra 

åtgärder utifrån revisionens bedömning.  

Förvaltningen har börjat arbeta utifrån kvalitetsregistren Senior alert och BPSD. Resultat och 

effekter redovisas i patientsäkerhetsberättelsen.  

 

 

 



Uppföljning enligt intern kontrollplan 

Verksamhetsuppföljning är genomförd. Resultatet visar en förbättring av följsamheten till 

ledningssystemet för kvalitet, vid analys av jämförbara frågor och enheter. Det är framförallt 

enheterna inom funktionsstöd som förbättrat sitt resultat och det är enbart för hemsjukvården 

som resultatet blivit sämre. Under 2020 kommer verksamhetsuppföljningen att göras om. 

Under åren den genomförts har uppföljningen lett till stora förbättringar i följsamhet till 

ledningssystemet men senaste året har utvecklingen stagnerat och förvaltningen bedömer att 

formen för uppföljningen behöver förändras.  

Avtalsuppföljningar har genomförts med samtliga externa utförare av LOV hemtjänst och av 

extern drift äldreboende. De externa utförarna visar överlag följsamhet till avtalen men några 

verksamheter har fått lämna kompletterande information om personalens kompetens.  

Kontrollmomenten som rör fakturagranskning, utskrivningsklara, myndighetsutövning, 

kontanthantering, ärenden från nämnd, Försäkringskassans fakturor, kontroll frånvaro/ej 

utförd tid bland brukare visar inga betydande avvikelser. Det brister en del i kontering vid 

inköp som är ämnade för personalen, i form av att fel konto används. Kontrollen av 

avgiftshantering är inte genomförd.  

Behörighetskontroller i verksamhetssystemet genomförs två gånger per år och felaktigheter är 

åtgärdade. Loggningskontroller har endast genomförts på begäran då den kontinuerliga 

loggkontrollen inte fungerat i verksamhetssystemet, vilket är felanmält till leverantören. Ingen 

sammanställning av felaktiga uppgifter i verksamhetssystemet är genomförd, men rättningar i 

systemet görs kontinuerligt när felaktigheter hittas.  

I kontroll av vikarieanvändning har några alltför höga poster av mertidsuttag 

uppmärksammats, alltså timvikarier som arbetar för många timmar per månad, vilket har 

rapporterats till berörda chefer. Granskning av rehabiliteringsärenden visar inga betydande 

avvikelser. Det finns däremot indikationer på att cheferna inte alltid följer rutinen för samtal 

med medarbetaren efter tre korttidsfrånvarotillfällen. Kontroll utifrån löneöversynen visar att 

det finns en fortsatt löneglidning där nyanställda går in med betydligt högre löner än övriga på 

arbetsplatsen. Det syns framförallt bland sjuksköterskor, där möjligheterna är stora att få 

högre lön vid byte av arbetsgivare. Lönehöjningar utanför löneöversynen har skett vid flera 

tillfällen under året, vilket inte är tillåtet förutom i mycket särskilda fall. Cheferna har 

informerats om vilka rutiner och riktlinjer som gäller.  


