
 

 

Vård- och omsorgsnämnden 2021-03-25 

Dnr VON 00057/2021 

Verksamhetsberättelse 2020 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

  



2 

 

Innehåll 

 

Sammanfattning .....................................................................................................................3 

Bakgrund och syfte .................................................................................................................4 

Uppdrag och organisation .......................................................................................................4 

Året som gått - förvaltningschefens ord ..................................................................................4 

Omvärldsperspektiv och förutsättningar..................................................................................6 

Strategier och satsningar .........................................................................................................8 

Uppföljning av utveckling grunduppdrag ........................................................................8 

Ekonomi och volymer .......................................................................................................... 11 

Personal ................................................................................................................................ 14 

Vård- och omsorgsnämndens mål ......................................................................................... 16 

Intern kontroll....................................................................................................................... 17 

Covid-19 .............................................................................................................................. 18 

 

  



3 

 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse 2020 följer upp hur förvaltningen har arbetat utifrån nämndens mål 

och utvecklingsuppdrag i Verksamhetsplan 2020–2022. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har under året påverkats av coronapandemin i mycket stor 

utsträckning. Mycket tid, engagemang och kraft har lagts på att minska smittspridningen och 

skydda brukarna. Vissa verksamheter har fått stänga helt, andra har ställt om för att ge 

brukarna stöd på ett smittsäkert sätt. Belastningen på såväl personal som chefer har varit stor 

under året. Sjukfrånvaron har varit betydligt högre än tidigare år. Verksamheterna har arbetat 

hårt för att säkerställa bemanningen och stort fokus har legat på att säkra arbetsmiljön utifrån 

pandemins förutsättningar.  

Behovet av boendestöd har ökat under året och förvaltningen ser en ökad komplexitet i de 

insatser som utförs. För att möta de ökade behoven har förändringsarbete påbörjats inom 

boendestödet. Tre nya bostäder med särskild service har öppnat men behovet av grupp- och 

servicebostäder är fortsatt stort. Inom daglig verksamhet syns en fortsatt ökning av antal 

brukare och ett utvecklingsarbete är påbörjat för att bättre möta brukarnas behov och 

intressen. 

Inom hemtjänsten har både antalet brukare och antalet beviljade timmar minskat, vilket 

framförallt beror på att brukare valt att avstå stöd på grund av pandemin. Inom äldreboende 

har väntetiden för att få en plats minskat jämfört med tidigare år men på längre sikt bedöms 

behovet av fler äldreboendeplatser kvarstå. För att förbättra korttidsvården och möta ett 

ökande behov av korttidsplatser har nämnden under året beslutat att införa trygg 

hemgångsteam och att samla alla korttidsplatser på en enhet. För att öka självständighet och 

minska social isolering har bland annat hemtjänstinsatsen digitalt stöd i hemmet införts och 

två biståndsbedömda trygghetsboenden har startat i kommunen.  

Resultatet från arbetet med nämndmålen visar på en ökad brukarnöjdhet inom hemtjänsten 

och oförändrad nöjdhet inom äldreboende. På äldreboende är det något färre brukare än 

tidigare år som uppger att de är nöjda med aktiviteterna. Arbetet med att få ut fler i praktik, 

studier eller arbete har försvårats av coronapandemin och antalet har nästan halverats jämfört 

med 2019.  

Det finns fortsatt stora behov av kompetensutveckling, vilket har blivit ännu tydligare under 

pandemin. Förvaltningen har under året använt statsbidrag för att utbilda personal inom 

äldreomsorgen på betald arbetstid samt påbörjat arbetet med en ny utbildningsplattform, 

Vård- och omsorgsakademin.   

Nämndens samlade resultat för 2020 blev ett överskott på 38,8 mnkr. Det beror främst på 

pandemin som medfört färre utförda timmar inom hemtjänst, lägre beläggning på äldreboende 

och lägre kostnad för utskrivningsklara dygn samt att förvaltningen fått statsbidrag för 

merkostnader för covid-19 och sjuklöneersättning.  
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I Kvalitetsberättelse 2020 redovisas hur det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats under 

året. Uppföljningen av förvaltningens internkontrollplan visar inte på några betydande 

avvikelser i majoriteten av kontrollerna, dock visas en hög belastning inom delar av 

myndighetsutövningen.  

Verksamhetsberättelsen innehåller också en övergripande beskrivning av hur förvaltningen 

har hanterat pandemin och dess påverkan på brukare och personal.  

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.  

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) 

- 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 

Året har präglats av pandemin som spreds snabbt över världen. Vård- och 

omsorgsförvaltningen var tidigt igång med åtskilliga åtgärder för att minska smittspridning 

och för att omhänderta de som drabbats. Hela verksamheten fick ställa om med skarpt fokus 

på hygienriktlinjer och skyddsutrustning men även särskilda åtgärder såsom att öppna 

Fallströmmen för personer som var smittade av covid-19. För att ytterligare förhindra 

smittspridning införde förvaltningen i slutet av året screening av personal via snabbtester, 
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vilket varit ytterst effektivt. Sjuktalen har speglat det allmänna tillståndet med hög 

sjukfrånvaro och emellanåt har det funnits svårigheter med att kunna bemanna i tillräcklig 

grad. En särskild satsning på att få vikarier gjordes med stort gensvar.  

Stängningen av daglig verksamhet inom funktionsstöd krävde nya sätt att arbeta och tänka för 

att tillgodose behovet av meningsfull sysselsättning i det egna hemmet. Personal från bostäder 

med särskild service och daglig verksamhet har arbetat tillsammans på ett kreativt sätt med 

brukaren i fokus. Boendestödet har under den senaste tvåårsperioden ställts inför stora 

volymökningar och ökad komplexitet i de insatser som utförs. För att möta utmaningen har ett 

förändringsarbete av boendestödsorganisationen påbörjats. För att möta behovet av bostäder 

med särskild service har det startats tre nya bostäder: Kungsbackavägen, Kärrahöjdsvägen 

samt Guldvingegatan.  

Vissa områden har förbättrats generellt, exempelvis har Mölndals interna hemtjänst förbättrat 

sitt resultat i brukarundersökningen. Andra områden kräver omtag och handlingskraft för att 

utveckla och förbättra för de vi är till för. För att det ska finnas förutsättningar att utveckla 

verksamheterna har vissa justeringar av organisationen genomförts med fokus på 

myndighetsutövning och kvalitetsutveckling. Det innebär att vi nu har rustat oss för 

kommande förändringar, såsom mer brukardelaktighet, digitalisering/automatisering, Nära 

vård och större fokus på förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. För att stärka det 

förebyggande perspektivet har biståndsbedömt trygghetsboende införts och en utredning av 

Trygg hemgång och samlad korttidsvård genomförts.  

Hälso- och sjukvården har säkerställt en god bemanning med egna resurser. Den tidigare höga 

personalomsättningen är borta och har resulterat i en hög kontinuitet som ger goda 

förutsättning för kvalitet- och utvecklingsarbete. Inom hemvården har insatser utvecklats och 

införts, såsom hemhandling via digital teknik och digitalt stöd i hemmet.  

Mölndal stads resa mot tillitbaserad styrning och ledning har fortsatt. Förvaltningen har tagit 

fram en styrmodell som innebär att tillitsstyrning går från ord till handling. Modellen innebär 

ett tydligt uppdrag och ansvar på enhetsnivå där vi tar vara på den kunskap och kompetens 

som finns i verksamheterna och med särskilt fokus på brukarna. 

Ny kompetensförsörjningsinriktning, utbildningsinsatser för att utbilda medarbetare till 

undersköterska inom äldreomsorgen samt kompetenskartläggningar inom funktionsstöd är de 

större kompetenssatsningar som genomförts under året. En ny utbildningsplattform, vård-och 

omsorgsakademin, utvecklas och kommer att innehålla ett stort utbud av relevanta 

utbildningar, både i digital och analog form. 

Utifrån omvärldsförändringar och behov har nämnden satsat på att öka den digitala 

transformationen. Samarbete har inletts med All Age Hub, vilken kommer att resultera i en 

fysisk och mobil testmiljö av digital teknik.  
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Omvärldsperspektiv och förutsättningar 

Äldreomsorg 

Ökat behov av äldreomsorg 

På längre sikt bedöms behovet av fler äldreboendeplatser kvarstå. Under året har det däremot 

varit färre personer som fått vänta mer än tre månader på en plats på äldreboende än tidigare 

år och kön har varit kortare.  Det beror framför allt på pandemin då det funnits brukare som 

tackat nej till sin plats och trots att det periodvis förekommit intagningsstopp på grund av 

smitta.  

Både antalet beviljade hemtjänsttimmar och antalet brukare inom hemtjänsten har minskat 

jämfört med föregående år. Det beror först och främst på pandemin då många brukare valt att 

avsäga sig eller minska på sitt stöd för att minska risken för smittspridning.   

Korttidsplatser inom äldreomsorg 

Behovet av både interna och köpta korttidsplatser har minskat under året i samband med det 

minskade söktrycket till vården som coronapandemin har medfört. Det minskade behovet har 

skett trots att förvaltningen upphörde med att dubbelbelägga rum på de interna 

korttidsenheterna och därmed minskade antalet tillgängliga platser under våren.  

På längre sikt bedöms dock det ökade behovet av korttidsvård kvarstå och förvaltningen har 

planerat ett antal åtgärder för att möta behovet.  

Funktionsstöd 

Förändringar i lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Utredningen av LSS-lagstiftningen och assistansersättningen har varit ute på remiss och nu 

skrivs propositionen. Förslaget är fortfarande att förändringarna ska införas från 1 januari 

2022, men det är oklart om det blir så och även oklart vilka förändringar som kommer att 

genomföras.  

Brist på bostäder och ökat behov av insatser 

Under 2020 har tre nya bostäder med särskild service färdigställts: Kungsbackavägen, 

Kärrahöjdsvägen och Guldvingegatan. En av bostäderna ersätter en tidigare uttjänt 

gruppbostad och de två andra har inriktning autism och komplexa behov. Totalt innebär det 

13 nya platser.  

Behovet av grupp- och servicebostäder är fortsatt stort. Under slutet av 2020 gjorde vård- och 

omsorgsförvaltningen en långsiktig beställning till fastighetsavdelningen av bostäder med 

särskild service för perioden 2021-2026.  Den totala volymen för beställningen är på ca 30 

fler bostäder än vad som tidigare prognosticerats.  
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Inom boendestöd har det skett en ökning av antalet beslut jämfört med tidigare år. Antalet 

minskade något efter mars, vilket tros bero på pandemin då färre sökt stöd. Ökningen syns 

också nationellt och kan vara en konsekvens av ökad psykisk ohälsa i samhället.  

Funktionsstöd - daglig verksamhet 

Under 2020 ökade antal brukare inom daglig verksamhet med 26 personer. Framöver bedöms 

behovet fortsätta att öka, dels på grund av fler ansökningar, 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. 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Förändringarna utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

för patienter inom psykiatrin har inte påverkat förvaltningen i någon större utsträckning.  

Barnkonventionen blir svensk lag 

Verksamheterna som möter barn inom förvaltningen arbetar med ett barnrättsperspektiv men 

på grund av att barnkonventionen blev lag har de behövt se över och säkerställa att de följer 

intentionerna i lagstiftningen. Ett antal åtgärder som behöver genomföras är identifierade, 

exempelvis att inkludera barn mer i utredningsarbete samt utbilda personal i samtalsmetodik.  

Övergripande 

Revideringar i socialtjänstlagen 

Översynen av socialtjänstlagen är färdig och överlämnad till regeringen. Förslagen kan 

komma att innebära förändringar i arbetssätt och ökade kostnader för förvaltningen. De 

föreslagna förändringarna innebär bland annat ett tydligare fokus på förebyggande arbete. Ett 

annat föreslag är att ge socialnämnder befogenhet att besluta om att insatser ska kunna ges 

utan en individuell behovsprövning, vilket innebär att stöd kan sökas direkt hos utföraren. 

Förbättrad brukarnöjdhet 

Resultatet redovisas under avsnittet Strategier.  

Digitalisering inom vård och omsorg 

Regeringen införde 2020 ett statsbidrag, ”Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i 

fokus”, för att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla med stöd av 

digitalisering. Både interna och externa verksamheter har tagit del av statsbidraget som bland 

annat använts till att införskaffa olika typer av digital teknik samt välfärdsteknik till 

äldreboenden. 
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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 

Ökat behov av äldreomsorg 

Upphandlingen av Lackarebäcks äldreboende är slutförd och från den 1 november 2021 

övertas driften av Attendo. Upphandling av Berzelius äldreboende förbereds. Det blir en 

kvalitetsupphandling med fast pris och driftstarten är planerad till 1 oktober 2022.  

Under hösten har Lackarebäcks äldreboende utökats med ytterligare en parboendeplats utöver 

de fyra som finns sen tidigare. För närvarande är det brist på parboendeplatser för 

demenssjuka då de lägenheter som finns är med somatisk inriktning. 

 

Korttidsplatser inom äldreomsorgen 

För att möta det ökade behovet av korttidsplatser samt kvalitetssäkra korttidsvården har 

nämnden under 2020 fattat beslut om att införa Trygg hemgångsteam samt samla all 

korttidsvård på en plats. Utöver det har förvaltningen under året möjliggjort för fler 

korttidsplatser på Fässbergshemmet, men de har inte tagits i bruk på grund av pandemin. 

Förvaltningen gjorde en utredning av behovet av hospice som presenterades för nämnden i 

maj 2020. Utredningen konstaterade att tillgången till hospicevård är god för kommunen men 

att det saknas tillgång till sjukhusanknuten hemsjukvård för specialiserad, palliativ vård i 

hemmet. En dialog pågår om detta mellan representanter från nämnden respektive Västra 

Götalandsregionen. 

Förbättrad mat på stadens äldreboenden 

Andelen brukare som upplever måltidssituationen som en trevlig stund har inte förändrats 

nämnvärt de senaste tre åren utan ligger på 60 %. Andelen som tycker att maten oftast smakar 

bra har sjunkit något under de senaste åren och trenden fortsätter 2020 med ett resultat på 

61%.  

Under coronapandemin har brukarna rekommenderats att äta i sina lägenheter istället för i den 

gemensamma matsalen, vilket är något som kan påverka hur både mat och måltidssituationen 

upplevs. Förvaltningen har samarbetat med serviceförvaltningen för att förbättra 

måltidsupplevelsen och ett flertal åtgärder har genomförts.   

Förenklat beslutsfattande och trygghetsboende 

Förenklat beslutsfattande är infört för trygghetslarm och 40 % av alla trygghetslarm har nu 

handlagts utifrån förenklat beslutsfattande. Upplevelsen är att det blivit enklare och snabbare 

för brukarna att ansöka om trygghetslarm.  
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Nämnden har fattat beslut om att starta två biståndsbedömda trygghetsboenden i kommunen. 

Insatsen har kunnat ansökas om från november och hittills har fyra personer beviljats insatsen.  

Hälsofrämjande arbete för att minska ensamhet och social isolering 

Pandemin har fått stora konsekvenser för ensamhet och isolering bland äldre. Såväl interna 

som externa utförare har med stöd av statsbidraget för att minska ensamhet bland äldre 

genomfört en mängd aktiviteter för att minska ensamhet och social isolering. Det har bland 

annat handlat om att köpa in digital teknik för att möjliggöra underhållning och samtal med 

anhöriga, att aktivera äldre och motverka social isolering genom olika evenemang och 

utflykter samt utbildningar av personal i existentiella frågor för att kunna ha svåra samtal med 

brukarna. Utöver det har en enkät skickats ut för att undersöka seniorers digitala vanor samt 

upplevd hälsa för att kunna planera träffsäkra insatser framöver.   

 
Funktionsstöd  

Ökade behov inom funktionsstöd 

En genomlysning av processen för köpta platser har genomförts som bland annat visat att det 

saknas ett tydligt ägarskap för processen att köpa plats, som sträcker sig från myndighet till 

verkställighet. Utifrån det har förvaltningen fattat beslut om en ny verkställighets- och 

inköpsorganisation som, tillsammans med ny stabsorganisation, ska säkerställa verksamhetens 

processer avseende köpta platser. 

För att utveckla arbetet med att varje brukare ska bo rätt utifrån sin förmåga fattade 

förvaltningscheferna för vård- och omsorgsförvaltningen och social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen ett beslut under hösten 2020 om att jobba vidare med 

boendefrågan som ett gemensamt fokusområde under 2021. 

Ett förslag om förändrat arbetssätt för beslut om boendestöd har presenterats för nämnden 

under hösten 2020. Det förändrade arbetssättet innebär att handläggarna även kommer att fatta 

beslut om i vilken omfattning insatsen ska verkställas. Det väntas leda till en högre grad av 

rättssäkerhet för den enskilde samt att uppdraget blir tydligare till utförarna när insatsen ska 

verkställas.  

Utveckling av daglig verksamhet 

Lokalanalysen är genomförd och visar att det finns ett stort behov av att hitta lokaler som är 

flexibla i utformningen då brukarnas behov förändras över tid. Dessutom behöver det finnas 

en långsiktig lokalplanering med ett helhetsperspektiv, vilket kommer att tas fram i samarbete 

med fastighetsavdelningen. Arbetet med att utveckla daglig verksamhet utifrån brukarnas 

behov och intressen pågår men har blivit försenat på grund av pandemin.  

I maj presenterade förvaltningen en utredning om habiliteringsersättning för deltagare i daglig 

verksamhet som resulterade i att nämnden valde att kraftigt höja ersättningen. 
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Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Förändringen gällande utskrivningsdygn för patienter som vårdas inom psykiatrisk slutenvård 

har inte påverkat verksamheten i någon nämnbar utsträckning under 2020.  

Översyn av korttidsvistelse för barn och ungdomar 

En utredning har genomförts med syfte att göra en genomlysning av hur insatsen 

korttidsvistelse enligt LSS tillämpas i Mölndals stad samt en omvärldsspaning kring hur andra 

kommuner arbetar med insatsen. Utredningen visar bland annat att det finns en del skillnader i 

hur Mölndal beslutar om och verkställer insatsen jämfört med andra kommuner, exempelvis 

huruvida beslutet om bistånd anger i vilken form insatsen ska ges. Utifrån skillnaderna 

belyses ett antal frågor som förvaltningen behöver ta ställning till framöver. 

 
Övergripande  

Förbättrad brukarnöjdhet 

Resultatet av årets brukarundersökning inom äldreomsorgen visar på ökad nöjdhet inom 

område hemvård, vilket beskrivs mer ingående under nämndmålet. Inom äldreboende är 

nöjdheten i princip oförändrad, 74%, och resultatet är lägre än för majoriteten av kommunerna 

inom Göteborgsregionen. Förvaltningen har under 2020 infört en ny styrmodell för att 

konkretisera det tillitsbaserade ledarskapet i praktiken och sätta mer fokus på kärnuppdraget, 

vilket förväntas ge effekt på brukarnöjdheten framöver.  

Digitalisering inom vård och omsorg 

Insatsen digitalt stöd i hemmet är införd och söks genom förenklat beslutsfattande. Totalt har 

12 brukare fått beslut om insatsen under året. Det låga antalet ansökningar tros bero på 

pandemin då många velat avstå stöd som inte är absolut nödvändigt. Få brukare har påbörjat 

insatsen vilket gör det svårt att utvärdera.  

Den lokala vägledningen för insatser enligt socialtjänstlagen har reviderats och de flesta 

ändringar gick i digitaliseringens tecken. Inköp av mat och apoteksvaror samt färdiglagade 

rätter sker nu digitalt. 

Digital tillsyn är nu förstahandsvalet när en person är i behov av trygghetsskapande tillsyn på 

natten. Implementeringen av digital tillsyn har dock försenats på grund av pandemin.  

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 

Vård- och omsorgsnämnden har antagit en ny kvalitetsinriktning som på ett bättre sätt 

beskriver ansvar och styrning av det systematiska kvalitetsledningsarbetet. 

Verksamhetsuppföljningarna utgår inte längre utifrån tidigare struktur utan framöver sker 

granskningar utifrån kvalitet och patientsäkerhet genom patientsäkerhetsplanen och 

brukarsäkerhetsplanen. 
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Ekonomi och volymer 

Summa Vård- och omsorgsnämnden Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 

               1 050 137               1 088 900          1 032 364  

Intern drift                 825 283                  846 950             804 925  

Extern drift                 224 854                  241 950             227 440  

     

Nämnd, förvaltningsledning & stab Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 

                    69 952                    68 847               65 093  

Stab och förvaltningsledning                   47 005                    48 393               44 590  

Myndighetsutövning äldre                   10 981                    10 638               10 857  

Myndighetsutövning funktionsstöd                   11 966                      9 816                 9 646  

        

     

Äldreomsorg Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 

                  530 134                  560 182             546 742  

Hemvård                 164 061                  179 284             168 392  

Hemtjänst intern                   79 357                    90 635               85 268  

Hemtjänst extern                   53 311                    55 716               51 377  

      

Nattpatrull, larm, fixartjänst och låssystem                   21 432                    21 286               22 529  

Träffpunkt & Dagverksamhet äldre                     9 961                    11 647                 9 218  

      

Äldreboende                 292 278                  307 748             295 746  

Äldreboende, intern                 245 892                  252 564             245 047  

Äldreboende, extern                   42 142                    45 124               42 691  

Varav korttidsplatser, intern*                   12 973                    11 480               14 524  

Varav korttidsplatser, extern                     4 873                      7 740                 6 895  

Korttidsplatser, Fallströmmen                        253                            -                         -    

*Inkl. beräknad overheadkostnad      

Hospice, extern                     2 124                      1 530                 1 586  

Utskrivningsklara, extern                     1 867                      8 530                 6 422  

      

Hälso- och sjukvård                   73 795                    73 150               82 605  

Hemsjukvård, intern                   49 399                    47 733               49 735  

Hemsjukvård, extern (hyrsjuksköterskor)                        217                      1 200                 9 374  

Hjälpmedel och rehab                   24 179                    24 217               23 496  

      

Äldreomsorg                 530 134                  560 182             546 742  

Intern                 430 473                  448 082             435 292  

Extern                   99 661                  112 100             111 450  

 
 
     

    

Funktionsstöd Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 

                  450 051                  459 871             420 528  
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Personligt stöd                   80 153                    87 605               76 535  

Personlig assistans intern                   14 392                    13 506               11 547  

Personlig assistans extern                   36 980                    44 309               37 633  

Ledsagning & avlösarservice intern                      7 800                      9 613                 9 077  

Ledsagning & avlösarservice extern                        563                         713                    668  

Boendestöd intern                    20 418                    19 464               17 610  

Boendestöd extern                           -                              -      

      

Daglig verksamhet och sysselsättning                   53 741                    52 747               51 209  

Daglig verksamhet & sysselsättning intern                    48 898                    47 632               46 408  

Daglig verksamhet & sysselsättning extern                     4 843                      5 115                 4 801  

      

Bostad med särskild service                 244 987                  257 139             235 691  

Bostad med särskild service intern                 195 815                  202 647             183 589  

Bostad med särskild service extern                   49 172                    54 492               52 102  

      

Korttidsvistelse & korttidstillsyn                   63 260                    53 191               49 817  

Korttidsvistelse & korttidstillsyn intern                    29 625                    27 970               29 032  

Korttidsvistelse & korttidstillsyn extern                     4 454                      3 950                 2 842  

FS korttidsplatser extern                    29 181                    21 271               17 943  

      

Funktionsstöd gemensam                     7 910                      9 189                 7 276  

      

Funktionsstöd                 450 051                  459 871             420 528  

Intern drift                 324 858                  330 021             304 538  

Extern drift                 125 193                  129 850             115 990  

 

Nämnd, förvaltningsledning & stab 

Kommunbidragsområde Nämnd, förvaltningsledning & stabs utfall 2020 landade på 70,0 

mnkr vilket är 5,9 mnkr högre än 2019. Det är en nettokostnadsutveckling motsvarande 7,5 

procent. Det förklaras av att biståndsenheterna har haft fler biståndshandläggare för att 

komma i kapp med ärendehanteringen. Utöver det har konsulter tagits in dels för att 

genomlysa ärendeprocessen, dels för att avlasta den egna personalen. Ökade kostnader för 

tjänstekatalogen och kapitalkostnader för verksamhetssystemet Treserva har också bidragit till 

den ökade nettokostnaden.   

Äldreomsorg 

Kommunbidragsområde Äldreomsorgs utfall 2020 landade på 530,1 mnkr vilket är 16,6 mnkr 

lägre än 2019. Det är en nettokostnadsminskning motsvarande 3,0 procent varav en del är 

resultatet av den statliga sjukkostnadsersättningen förvaltningen fick under 2020. Inom 

hemvården har nettokostnadsminskningen varit 4,3 mnkr vilket dels förklaras av att antalet 

hemtjänsttimmar har varit lägre, dels av att de interna hemtjänstenheterna har förbättrat sin 

bemanningsplanering.   
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Inom område äldreboende har nettokostnadsminskningen varit 3,5 mnkr. Kostnaden för köpta 

korttidsplatser har varit 2,0 mnkr lägre men i huvudsak utgörs minskningen av kostnaden för 

utskrivningsklara på 4,6 mnkr. Då pandemin har medfört ett minskat söktryck till sjukvården 

har det även medfört färre utskrivningsklara ärenden. Förvaltningen har även arbetat aktivt 

med att försöka förebygga betaldygn sedan kostnaden per dygn och beräkningen av dessa 

ändrades föregående år. Antalet betaldygn har varit noll under sex av årets månader. 

Minskningen av antalet brukare på sjukhus har i sin tur även lett till ett minskat behov av 

korttidsplatser vilket förklarar nettokostnadsminskningen för köpta korttidsplatser. 

Hälso- och sjukvårdsorganisationens nettokostnadsminskning uppgick till 8,8 mnkr varav 1,6 

mnkr utgörs av att ASIH-teamet (Avancerad sjukvård i hemmet) avvecklades under 2019. I 

övrigt utgörs det i huvudsak av en kraftig minskning av antalet inhyrda sjuksköterskor. Det är 

något förvaltningen har arbetat aktivt med att uppnå, i huvudsak genom att rekrytera fler till 

den egna personalstyrkan vilket gett lägre kostnader och ökad kontinuitet för brukarna.        

Funktionsstöd 

Kommunbidragsområde Funktionsstöds utfall 2020 landade på 450,1 mnkr vilket är 29,5 

mnkr högre än 2019. Det är en nettokostnadsökning motsvarande 7,0 procent. Inom personligt 

stöd var nettokostnadsökningen 3,6 mnkr och ökningen återfinns inom personlig assistans där 

de interna enheterna har haft höga kostnader till följd av bemanningssvårigheter.  Det beror 

också på att det interna boendestödet har haft en stor ökning av antalet ärenden jämfört med 

föregående år. Ledsagning och avlösarservice har däremot haft en nettokostnadsminskning då 

pandemin har medfört ett minskat antal utförda timmar och att ett större ärende har avslutats. 

   

Daglig verksamhet och daglig sysselsättnings nettokostnad ökade med 2,5 mnkr, främst som 

en följd av att habiliteringsersättningen betalades ut till alla deltagare oavsett närvaro under 

pandemin, även under perioden av stängd verksamhet.  

 

Bostad med särskild services nettokostnad ökade med 9,3 mnkr. Det beror på att tre nya 

interna enheter öppnades under året, även om det delvis blev senarelagt. Nettokostnaden för 

de köpta platserna minskade vilket kommer av att flera planerade ärenden inte har blivit 

utförda då mer akuta ärenden inom andra områden har behövt prioriteras.  

 

Korttidsvistelse och korttidstillsyns nettokostnad ökade med 13,4 mnkr, en ökning som i 

huvudsak ligger inom köpta korttidsplatser. Ökningen kommer främst av att planerade interna 

enheter inte kunde öppnas enligt plan, varpå ersättningsplatser har köpts in. Funktionsstöds 

gemensamts nettokostnad ökade med 0,6 mnkr, främst som en följd av ökade lokalkostnader.  

Investeringar 

De samlade investeringsutgifterna för nämnden var 5,3 mnkr vilket är 3,7 mnkr högre än 

föregående år. Av detta utgörs 2,0 mnkr av att verksamhetssystemet Treserva 

leveransgodkändes under våren, en investering som var planerad att slutföras under 2019 men 

blev uppskjuten.  
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Investeringsutgifterna inom kommunbidragsområde äldreomsorg uppgick till 1,8 mnkr vilket 

är 0,8 mnkr högre än föregående år. I huvudsak utgörs det av möbler till de interna 

äldreboendena.  

Investeringsutgifterna inom kommunbidragsområde funktionsstöd uppgick till 1,3 mnkr vilket 

är 0,5 mnkr högre än föregående år, varav merparten var på interna bostäder med särskild 

service då tre nya enheter öppnades.  

Personal 

Covid-19 har påverkat personalen i mycket hög utsträckning under året. Belastning på såväl 

legitimerad personal som omvårdnadspersonal har periodvis varit mycket hög och 

verksamheterna har arbetat hårt för att säkerställa bemanningen under året. Förvaltningen har 

arbetat mycket med att säkra arbetsmiljön utifrån pandemins förutsättningar. Stort fokus har 

legat på att upparbeta och förstärka rutiner kopplade till skyddsutrustning, basala 

hygienrutiner och riskbedömningar. 

Under första kvartalet 2020 minskade sjukfrånvaron men på grund av coronapandemin har 

den sedan ökat markant. I genomsnitt var sjukfrånvaron 12,1 % 2020 jämfört med 9,5 % 

2019. Det har dock varierat stort mellan områden och perioder. Som högst var sjukfrånvaron 

16,5% i april, men vissa områden låg så högt som 21 % under samma period. 

Jämfört med 2019 har personalomsättningen i förvaltningen minskat med nästan fyra 

procentenheter.  Förvaltningen har inte märkt av någon större förändring i rekrytering i 

samband med pandemin.  

Det finns fortsatt stora behov av kompetensutveckling, vilket har blivit ännu tydligare under 

pandemin. Förvaltningen har under året använt statsbidrag för att utbilda personal inom 

äldreomsorgen på betald arbetstid, det så kallade äldreomsorgslyftet. Hittills har runt 40 

personer påbörjat utbildning och de kommer sedan erbjudas tillsvidareanställning på heltid.  

Nämnden har fattat beslut om Kompetensförsörjningsinriktning 2020–2023 utifrån stadens 

nya strategi för kompetensförsörjning. Denna ligger till grund för utveckling av aktiviteter för 

att säkerställa framtida behov och utmaningar. Arbetet med en plan för nämndens styrning av 

det systematiska arbetsmiljöarbetet har försenats men planeras genomföras under våren 2021. 

Kompetensutveckling inom digitalisering 

Projektet Modig (Mer omsorg med digital teknik) har med sina aktiviteter och insatser i hög 

grad bidragit till ökad digital kompetens inom förvaltningen. I de utvärderingar som hittills 

har gjorts upplever alla deltagare att de fått ökad kunskap i att använda digitala verktyg efter 

genomförd utbildning samt att de använder digitala verktyg mer i vardagen.  
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Uppdragsbeskrivningar för olika yrkesgrupper 

Uppdraget om att skilja på arbetsuppgifter för olika yrkesgrupper har påverkats av pandemin 

och inte prioriterats under året. Förvaltningen har konstaterat att sedan uppdraget inleddes har 

processer påbörjats i Göteborgsregionen (GR) för att gemensamt se över dessa frågor. 

Förvaltningen väljer därför att avvakta med uppdraget för att se vad dessa processer leder till. 

Heltid i grundanställningen 

Heltidsprojektet på Bifrost är avslutat och en utvärdering har presenterats för nämnden. I 

utvärderingen konstaterades att projektet hade lett till vissa lärdomar för vidare arbete men 

som helhet inte nått de mål som satts upp. Nämnden gav istället förvaltningen i uppdrag att 

återkomma med ett underlag för fortsatt diskussion om arbetstider och bemanning, vilket ska 

göras under 2021. 

Översyn av bemanningsplanering 

Den övergripande översynen av bemanningsplanering inom förvaltningen har inte genomförts 

som planerat, däremot har kartläggningar och förändringar genomförts inom vissa områden 

kopplat till frågan.  

Minskad sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete 

Förvaltningen har inte kunnat anordna hälsofrämjande aktiviteter för medarbetarna på samma 

sätt som tidigare på grund av pandemin och hälsopedagogen har inte kunnat ge stöd till 

enheter som planerat. Istället har en satsning på digitala nanoutbildningar genomförts, riktad 

till chefer.  

En utvärdering av användandet av Previas tjänst Sjuk och frisk har genomförts bland chefer 

och medarbetare. Svarsfrekvensen var låg men både chefer och medarbetare upplever tjänsten 

som ett användbart stöd och var överlag positiva. Däremot används inte tjänsten fullt ut av 

chefer och det finns potential att utnyttja den mer. Det är svårt att analysera effekten på 

sjukfrånvaron på grund av de höga sjuktalen kopplade till pandemin. 
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Vård- och omsorgsnämndens mål 

Nämndmål 

Utveckla befintliga mötesplatser för att förebygga social isolering samt främja 
en meningsfull vardag för alla 

Arbetet med att utveckla befintliga mötesplatser för att minska social isolering har påbörjats 

men påverkats kraftigt av pandemin. Därför är det svårt att se några effekter på målet. 

Samverkan inom förvaltningen har påbörjats och inför 2021 finns förslag på aktiviteter som 

kan genomföras för att nå ut till både personer med funktionsstöd och seniorer, om situationen 

tillåter. 

Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

med föreningen Passalen inletts under slutet av 2020. Syftet är att öka deltagande i stadens 

fritidsverksamhet för barn och unga vuxna med funktionsvariation. Passalen kommer att 

erbjuda stödinsatser för målgruppen samt utbildning för personal under 2020-2022. 

Nämndmål 

Daglig verksamhet och daglig sysselsättning ska aktivt arbeta för att fler 
personer går vidare till praktik, studier eller arbete utanför verksamheten 

Arbetet med att få ut fler i praktik, studier eller arbete har försvårats av coronapandemin. 2020 

har 41 praktikstarter genomförts, 6 personer har fått anställning och 1 person har gått vidare 

till studier. Det är nästan en halvering jämfört med 2019 och beror på att arbetsplaceringar 

inom privata företag och verksamheter har varit begränsade. Likaså har många av 

verksamhetens deltagare valt att inte delta i aktiviteter och arbete med risk för smitta vilket 

också påverkat resultatet negativt.  

Inom område korttidsverksamheter, personligt stöd och daglig verksamhet håller 

arbetsplatsförlagd daglig verksamhet på att starta upp men arbetet har blivit försenat på grund 

av pandemin. 

Resultat från daglig verksamhet/sysselsättning  Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 
Antal personer inom daglig verksamhet och daglig 

sysselsättning som gått vidare till praktik, studier eller 

anställning under året 

96 78 82 48 

 

Nämndmål 

Meningsfull vardag med individuellt anpassat innehåll på äldreboende 

I brukarundersökningen är det färre brukare som uppger att de är nöjda med aktiviteterna på 

sitt äldreboende jämfört med föregående år. Det är en fortsättning av den negativa trend som 

setts sedan 2017. Det är stora variationer mellan äldreboenden, allt från att få är nöjda till att 

nästan alla är det.  
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Svarsfrekvensen är lägre i år än tidigare år och undersökningen genomfördes under 

tidsperioden då pandemin slog till med full kraft och många aktiviteter ställdes in. De 

inställda aktiviteterna har påverkat en del brukare negativt, men andra är nöjda med att de 

istället kunnat vistas mer utomhus. Det har även bidragit till att nya målgrupper kunnat nås, 

exempelvis brukare som tidigare inte velat vistas i de gemensamma utrymmena.  

Resultat från brukarundersökningen Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Andel brukare som är nöjda med aktiviteterna som 

erbjuds på äldreboendet 

67 % 66 % 54 % 51% 

 
Nämndmål 

Mölndals invånare är nöjda med sin hemtjänst 

Målet är uppnått för i år då fler brukare uppger att de är nöjda med hemtjänsten än föregående 

år. Det sammantagna resultatet för intern och extern hemtjänst har ökat med två 

procentenheter. Det beror på en ökning inom den interna hemtjänsten från 83 % 2019 till 88 

% 2020. Svarsfrekvens är dock lägre än tidigare, det är knappt hälften av alla som fått enkäten 

som har besvarat den. Resultatet skiljer sig till viss del mellan enheterna och det finns 

tendenser som pekar på att de enheter som haft fler kvalitetsförbättrande aktiviteter samt de 

som har nöjdare medarbetare, också har nöjdare brukare.  

De områden där brukarnas nöjdhet ökat mest är om det är lätt att få kontakt med hemtjänsten 

vid behov och om de kan påverka vilka tider personalen kommer. Det är områden som 

området har arbetat för att förbättra under året, bland annat genom att konkretisera 

kontaktmannaskapet, förbättra kommunikation med brukarna och öka tillgängligheten.  

Indikator Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Andel brukare som är sammantaget nöjda med sin 

hemtjänst (intern och extern drift) 

84 % 85 % 85 % 87 % 

Intern kontroll 

Åtgärder för intern kontroll 

I den årliga redovisningen från nämndens dataskyddsombud pekades ett antal brister ut på 

informationssäkerhetsområdet där den allvarligaste var frånvaron av ett ledningssystem som 

säkerställer ett systematiskt, riskbaserat och dokumenterat informationssäkerhetsarbete. I 

samband med att redovisningen presenterades gav nämnden i uppdrag till förvaltningen att 

fortsätta arbetet i enlighet med redovisningens rekommendationer.  

Förvaltningen har infört ett nytt arbetssätt för att utvärdera följsamhet till ledningssystemet för 

kvalitet, vilket beskrivs i Kvalitetsberättelsen.  
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Uppföljning av intern kontroll 

De flesta kontroller som genomförts enligt intern kontrollplanen visar inte på några betydande 

avvikelser. Vid kontroll av avgiftshanteringen gjordes i år en större kontroll av att samtliga 

brukare ligger på rätt debiteringsområde med rätt beslut och rätt avgift. Många felaktigheter 

upptäcktes som direkt korrigerades och vid nästa uppföljning hittades inga felaktigheter. 

Fakturagranskningen visade ett fåtal fakturor som inte är under avtal. Informationsinsatser 

kommer att genomföras inom förvaltningen för att tydliggöra rutiner för avtal och 

upphandling. I kontroll av efterlevnad av redovisning och representation m.m. syns en del 

avvikelser gällande kontering av inköp som är ämnade för personal. Information är utskickad 

till ansvariga med förtydligande om hur inköp ska hanteras för att redovisningen ska bli rätt. 

Loggningskontroller har endast genomförts på begäran då den kontinuerliga loggkontrollen 

inte fungerat i verksamhetssystemet, ett projekt pågår för att lösa problemet tillsammans med 

leverantören. 

Granskning av sjukfrånvaro, övertid och vikarieanvändning visar att sjukfrånvaron varit 

betydligt högre än vanligt, vilket beror på pandemin. Det har medfört en ökning av arbetad tid 

utfört av timanställda men övertiden är lägre än föregående år, vilket beror på minskad 

verksamhet inom vissa områden kopplat till pandemin. 

Genomgång inom myndighetsutövningen visar att handläggarna inom LSS har många 

ärenden per tjänst samt att komplexiteten i ärendena ökar. Det finns även en ojämn fördelning 

av ärenden mellan handläggare. Som åtgärd har tre konsulter tillsatts i december för att 

minska handläggningstiderna och genomföra uppföljningar som annars inte hinns med. Inom 

SoL rapporteras inga betydande avvikelser men det syns en fortsatt ökning av ärenden där 

brukarna har mer komplexa behov, exempelvis missbruk och hemlöshet, vilket påverkar 

handläggarnas arbetsbelastning. Ärendegranskningen inom LSS visar enbart mindre 

avvikelser och inom SoL finns förbättringspotential i att dokumentera samtycke samt att 

målformuleringar behöver utvecklas. 

Covid-19  

Coronapandemin har påverkat verksamheterna inom vård- och omsorgsförvaltningen i mycket 

stor utsträckning under våren och ett intensivt arbete har bedrivits för att motverka 

smittspridning. Fokus har varit att följa Socialstyrelsens, Folkhälsomyndighetens, regionens, 

smittskyddets och vårdhygiens riktlinjer som förändrats och tillkommit under tiden för 

pandemin. Samarbetet med primärvård, vårdhygien och smittskyddet har ökat och utvecklats. 

Att säkerställa tillgången till skyddsmaterial var i början en stor utmaning men läget har blivit 

bättre över tid och i dagsläget fungerar det väl.  

En utvärdering av hanteringen av pandemin ska genomföras under våren.  
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Påverkan på brukare 

I början av mars uppdagades det första fallet av smitta på ett av äldreboendena. Strax efter det 

infördes besöksförbud på samtliga äldreboenden och ett par veckor senare kom regeringens 

beslut om besöksförbud. Det nationella besöksförbudet upphävdes den 1 oktober och Mölndal 

har valt att inte verka för ett besöksförbud för boendena inom kommunen.  

Smitta har funnits i olika grad inom förvaltningens verksamheter med störst andel inom 

äldreboende.  På vissa äldreboenden har det funnits enstaka fall, på andra har smittan varit 

betydligt mer utbredd. Även inom hemtjänsten samt inom grupp- och servicebostäder har 

brukare smittats av covid-19. Cirka en sjättedel av de som smittats har sedan avlidit.  I början av 

maj öppnades Fallströmmens äldreboende för att vårda covid-19-smittade brukare och 14 

personer har vårdats där. Behovet minskade under sommaren och sista september stängde 

verksamheten.  

I april stängdes merparten av de dagliga verksamheterna inom funktionsstöd för att minska 

risken för smittspridning. Från början var stängningen bara planerad för en månad men den 

förlängdes till augusti. I november stängdes daglig verksamhet på nytt på grund av den ökande 

smittspridningen. Personal från daglig verksamhet har istället arbetat inom bostäder med 

särskild service med olika aktiviteter för brukarna. Överlag har brukarna upplevt att det varit 

tråkigt med nedstängningen och precis som i övriga samhället har en del upplevt sämre psykisk 

hälsa under tiden. Verksamheterna inom daglig sysselsättning har varit öppna men har haft ett 

lågt deltagarantal då många deltagare har hållit sig hemma. 

Inom hemtjänst och boendestöd var det relativt många brukare som avbokade sina insatser på 

grund av rädsla för smittspridning. För hemtjänstens del handlar det främst om enklare insatser 

så som promenader, städ och övriga serviceinsatser.  

Även förvaltningens träffpunkter för äldre och dagverksamheter har fått stänga och personalen 

har fått hitta andra vägar för att ha kontakt med deltagarna. Förvaltningens förebyggandeenhet 

har haft i uppdrag att samordna frivilliga insatser och har samarbetat med församlingar, 

organisationer och andra förvaltningar för att ge stöd till personer i riskgrupper. Nästan 100 

personer har erbjudit sig att genomföra volontärinsatser. Förebyggandeenheten har även 

initierat tillverkning av visir och förkläden till verksamheter inom förvaltningen.  

Påverkan på personal 

Belastning på såväl legitimerad personal som omvårdnadspersonal har tidvis varit mycket hög. 

Sjukfrånvaron har varit hög och verksamheterna har arbetat hårt för att säkerställa 

bemanningen. Förvaltningens sjukfrånvaro var som högst i april med 16,5 % men variationen 

var stor mellan såväl enheter som områden. Egentester har erbjudits personal och i slutet av 

december infördes även antigentester inom förvaltningens verksamheter, så kallade snabbtester. 

All personal gör ett antigentest innan de börjar sitt arbetspass för att kontrollera om de bär på 

covid-19. Åtgärden har varit väldigt effektiv och redan första dagarna identifierades ett antal 

asymtomatiska covid-19 fall.  
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Under våren genomfördes en insats för att rekrytera vikarier till verksamheterna. Totalt 700 

personer sökte och cirka 120 personer genomgick en första introduktionsutbildning.  

För att stärka kompetensen inom basala kläd- och hygienrutiner har utbildningsinsatser 

genomförts för samtlig personal. Verksamheter som tidigare inte haft arbetskläder har skaffat 

det samt infört rutiner för tvätt och byte till arbetskläder på arbetsplatsen.  


