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Sammanfattning 

Verksamhetsplanen syftar till att visa vård- och omsorgsnämndens övergripande prioriteringar 

och inriktning för förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom 

kärnverksamheten.  

I takt med att staden växer och antalet äldre blir fler väntas behovet av insatser öka inom 

äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård. Samtidigt sker allt fler komplexa vårdinsatser i 

brukarnas hem istället för på sjukhus. Brist på grupp- och servicebostäder samt korttidsplatser 

inom äldreomsorgen leder till att förvaltningen behöver köpa platser externt. Inom område 

funktionsstöd görs satsningar för att lösa platsbristen och för att minska antalet köpta platser 

genom att utreda en verkställighets- och inköpsorganisation. Inom äldreomsorgen införs LOV 

för särskilt boende. Det finns stora utmaningar med att rekrytera och behålla medarbetare. 

Under 2020 ska en ny kompetensförsörjningsplan tas fram som beskriver förvaltningen 

satsningar på området. Förvaltningen fortsätter med satsningar på digitalisering inom bland 

annat hemvården där insatsen digitalt stöd i hemmet införs 2020.  

Nämnden har antagit fyra mål som förvaltningen ska arbeta med. Målen syftar till att öka 

nöjdheten i hemtjänsten, att fler äldre ska uppleva meningsfull vardag på äldreboende, att 

utveckla befintliga mötesplatser för att minska social isolering samt att fler personer inom 

daglig verksamhet och daglig sysselsättning ska komma ut i praktik, arbete eller studier.  

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 berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd.  

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. Vård- och 

omsorgsnämndens mål och strategier bidrar till stadens övergripande mål om att främja och 

stödja självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar.  

Tillsammans med ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhetsplanen utgör 

verksamhetsplanen grunden för de uppdrag som vård- och omsorgsnämnden ger 

förvaltningen.  
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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.  

Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter är organiserade utifrån sex områden samt 

stabsenheter och biståndsenheter. Utöver den egna organisationen finns olika funktioner i 

staden som ger stöd till förvaltningen, exempelvis HR.  

 

 

  

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningsorganisation 

Korttidsverksamheter, 

personligt stöd och 

daglig verksamhet 
Områdeschef  
Charlotta Callmander 

 
Personlig assistans       

Ledsagning                       

Avlösarservice       

Korttidsvistelse 
Familjehem 
Korttidstillsyn 
Kontaktpersoner 
Daglig verksamhet och 

sysselsättning 

Hemvård 
Områdeschef  

Sonny Dahl 

 
Hemtjänst 
Trygghetslarm 
Förebyggande 

verksamhet  

Anhörigstöd 

Bostäder LSS 
Områdeschef  

Peter Almgren 
 

Gruppbostäder 
Servicebostäder 
 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Tf. förvaltningschef Daniel Aronsson 

Hemsjukvård 

Områdeschef 

Christina Wadell 

 

Hemsjukvård 

Rehab 

Hjälpmedel 

Äldreboende 
Områdeschef  
Mariette Petric 

Christina Wadell 

 
Äldreboenden 

Korttidsenhet 

Dagverksamhet 

Biståndsenheten LSS/PF 
Biståndschef Karin Möglebust Stab 

 

Enheten för styrning och uppföljning  
Chef ekonomi och bitr. förvaltningschef Daniel Aronsson 

 

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling 
Kvalitetschef Pär Levander 
 

 

Socialpsykiatri 
Områdeschef  

Göran Hjertstrand 
 

Gruppbostäder 
Servicebostäder 
Boendestöd 

Daglig verksamhet 

och sysselsättning 

Biståndsenheten SoL 

Biståndschef Annamari Hassel 
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Omvärldsperspektiv och förutsättningar 

Äldreomsorg 

Ökat behov av äldreomsorg 

Befolkningen i Mölndals stad ökar stadigt vilket främst beror på en större inflyttning till 

staden. Under perioden 2018-2030 väntas befolkningen i Mölndal öka med 13 500 personer
1
. 

Samtidigt ökar medellivslängden i Sverige. Det gör att både antalet och andelen personer 65 

år och äldre ökar i befolkningen. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) beräknas gruppen 65-

74 år öka med 4,5 % i Mölndal från år 2019 fram till år 2025. Gruppen 75 år och äldre 

beräknas öka med 19 % under samma tidsperiod.  

Andelen som insjuknar i kroniska sjukdomar ökar på grund av den allt äldre befolkningen och 

förvaltningen ser att äldre som söker stöd har mer komplexa behov än tidigare. Samtidigt 

minskar antal platser inom akut- och slutenvården och allt fler komplexa vårdinsatser införs i 

brukarnas hem istället för på sjukhus. Sammantaget gör det att behovet av insatser från vård- 

och omsorgsförvaltningen väntas öka, inom såväl äldreboende som hemsjukvård och 

hemvård. 

Korttidsplatser inom äldreomsorg 

Efter att lagen för utskrivning från slutenvård och betalningsansvar ändrades 2018 har 

förvaltningen haft färre dagar på sig att ta hem brukare som sjukvården bedömer vara 

utskrivningsklara från sjukhus. Även kostnaden för en vårdplats per dygn har ökat. Dessa 

faktorer har resulterat i att det är brist på korttidsplatser i intern drift. I stället får förvaltningen 

köpa vårdplatser från externa parter. Tidvis finns det även brist på externa korttidsplatser, 

vilket gör att brukare får vara kvar på sjukhus längre än nödvändigt och förvaltningen får 

höga kostnader för utskrivningsklara.  

Förvaltningen märker också av en tendens att brukare som blir utskrivna från slutenvården är 

sjukare idag i jämförelse med tidigare år. Brukarna har därför behov av korttidsplats i större 

utsträckning än tidigare när de lämnar sjukhuset. Det ställer även nya krav på kompetens hos 

personalen.  

Nationell anhörigstrategi  

Socialstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att ta fram underlag för en nationell strategi 

för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer. Syftet är att bidra till att 

anhörigstödet är tillgängligt och utformat efter behov som finns hos de anhöriga. Det ingår 

bland annat att analysera hur behovet av förebyggande arbete mot ohälsa kan identifieras i ett 

tidigt skede. I uppdraget ingår också att kartlägga och analysera hur olika former av avlösning 

kan vidareutvecklas för att underlätta för anhöriga. Uppdraget ska redovisas senast 1 

december 2020.  

                                                 
1 Befolkningsprognos Västra Götaland 2019-2040. Västra Götalandsregionen, 2019. 
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Funktionsstöd 

Förändringar i 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 om det. Om förändringarna genomförs 

innebär det stora förändringar i arbetssätt och kostnader för förvaltningen.   

Regeringen har även föreslagit en lagändring som innebär att behov av hjälp med andning ska 

utgöra ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. Lagändringen trädde i 

kraft 1 november 2019. Nämnden påverkas inte i någon större grad av ändringen. Även 

sondmatning låg som förslag för ett grundläggande behov. Enligt ett avgörande från Högsta 

förvaltningsdomstolen ingår hjälp med sondmatning i det grundläggande behovet måltider. 

Därför saknas det skäl att föra in sondmatning som ett separat grundläggande behov i 

lagtexten. 

Funktionsstöd- brist på bostäder och ökat behov av insatser 
 

Det råder fortfarande brist på gruppbostäder och servicebostäder i Mölndal. Det beror främst 

på att nya bostäder inte har producerats i den takt som behövts under tidigare år. Att Mölndal 

är en inflyttningskommun ger ett ökat tryck på ansökningar till bostad inom funktionsstöd 

men även på ansökningar till andra insatser inom området. Nämndens boendeplan visar att det 

behövs 76 nya lägenheter fram till 2025 för att balansera behovet av nya grupp- och 

servicebostäder och samtidigt ta bort kön. Under 2020 är tre nya bostäder planerade att startas 

upp. Bostäderna kommer att ha inriktning på tre olika målgrupper; autism, unga vuxna och 

socialpsykiatri. Utöver detta finns ytterligare två gruppbostäder projekterade, men det är 

osäkert när dessa kan startas upp.  

Totalt finns alltså planer på ca 30 lägenheter av de 76 som behövs vilket innebär att det trots 

byggnation fortfarande finns ett stort behov av fler bostäder. Konsekvenserna av för få 

bostäder är att nämnden antingen får köpa platser externt eller att brukarna får stå i kö i väntan 

på sin plats. Om beslut om boende inte blir verkställda inom skälig tid riskerar nämnden att få 

betala vite till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Funktionsstöd – Daglig verksamhet 

I takt med att fler gruppbostäder byggs och att fler personer generellt får insatser inom 

funktionsstöd växer även daglig verksamhet. Verksamheterna har även varit tvungna att 

lämna lokaler och slå samman olika grupper i lokaler som inte är fullt ut är anpassade till 

gruppernas storlek eller målgrupp. Dessutom lägger Samhall ner flera arbetsplatser vilket kan 

leda till fler deltagare inom daglig verksamhet.   

Källa: Statitiska centralbyrån, befolkningsprognos 

för Mölndals stad 2018-2020 
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Något annat som kan påverka trycket på daglig verksamhet är förändringar i pensionsålder. 

Från 2020 har man rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder och från 2023 till 69 års ålder. 

Enligt LSS-lagen har den enskilde rätt till daglig verksamhet när hen är i yrkesverksam ålder. 

I en dom i Högsta domstolen 2014 fastslogs att personer med daglig verksamhet har rätt att 

vara kvar i verksamheten till 67 års ålder, utifrån att det var dåvarande åldersgräns för rätten 

att ha kvar sin anställning.   

Den sammantagna bilden är att nya deltagare kommer tillkomma i högre omfattning än vad 

som försvinner då rörligheten är låg. Det ställer i sin tur högre krav på verksamheten både när 

det gäller omfattning och inriktning. 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Från och med januari 2020 går antalet utskrivningsdagar ner från 15 till 7 dagar inom 

psykiatrin. Den 1 april 2020 har psykiatrin samma förutsättningar för utskrivningsklara som 

inom somatik, det vill säga 3 dagar. Det gör att myndighetsutövningen får kortare tid för 

vårdplanering och verksamheterna får kortare tid för att ta emot brukarna och planera stödet.   

Det är vanligt att brukare som skrivs ut från psykiatri beviljas en korttidsplats innan de 

kommer hem. Efterfrågan på köpta korttidsplatserna är i dagsläget hög och med denna 

lagändring kommer efterfrågan inte minska. Det finns dessutom konkurrens mellan 

kommunerna om de korttidsplatser som finns då få driver kortidsboenden i egen regi.  En 

möjlig konsekvens är att vid de tillfällen en boendeplats inte kan ordnas, kan brukaren istället 

behöva komma hem direkt. I ett sådant scenario behöver förvaltningen bistå med stöd till 

brukaren genom andra insatser. 

Barnkonventionen blir svensk lag 

Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen 

har gällt i Sverige sedan 1990 men i januari 2020 blir den svensk lag. Att konventionen blir 

lag gör att myndigheter och rättväsende får ett större ansvar för och skyldighet att tillämpa 

rättigheterna i konventionen vid bedömningar och beslut som berör barn.  För vård- och 

omsorgsförvaltningens del berörs biståndsenheten LSS/PF och verksamheterna för barn inom 

Korttidsverksamheter, personligt stöd och daglig verksamhet. Verksamheterna arbetar idag 

redan med barnrättsperspektivet men behöver se över arbetet och säkerställa att det följer 

intentionerna i den nya lagstiftningen. 

Övergripande 

Revideringar i socialtjänstlagen 

Regeringen har tillsatt en utredning för att göra en översyn av socialtjänstlagen. Utredningen 

ska bland annat lämna förslag kring förenklad handläggning, långsiktigt förebyggande arbete 

och en mer kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst. Den ska slutredovisas i sin helhet 

senast den 1 juni 2020. Några revideringar i lagen har redan genomförts, till exempel 

förenklat beslutsfattande för äldre.  
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En ny bestämmelse trädde i kraft den 2 april 2019 som förtydligar kommunernas möjligheter 

att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende för äldre. Syftet är att kunna erbjuda ett boende för 

de äldre som inte längre upplever det som tryggt att bo kvar hemma, men som inte har behov 

av heldygnsvård. Stöd och hjälp i form av hemtjänst ska kunna erbjudas för de behov som 

finns. 

Förbättrad brukarnöjdhet  

I Socialstyrelsens årliga brukarundersökning uppger 83 % av brukarna som har hemtjänst i 

intern drift i Mölndal att de är nöjda med hjälpen de får
2
. Det är ingen förändring jämfört med 

föregående år. Inom särskilt boende för äldre i intern drift har nöjdheten minskat från 83 % till 

75 %.  Mölndal har lägre nöjdhet än genomsnittet i riket, både inom äldreboende och inom 

hemtjänst. Inom området funktionsstöd ställs frågan i brukarundersökningen om man trivs på 

sitt boende, sin dagliga verksamhet/sysselsättning eller med sina assistenter. 83 % svarar att 

de trivs, vilket är en ökning med 5 procentenheter jämfört med 2018. 2018 var genomsnittet i 

riket 82 %.  

Det är färre brukare som är nöjda med måltiderna på äldreboende än tidigare år. I 

genomsnittet för riket syns inte samma nedåtgående trend utan brukarna i Mölndal är mindre 

nöjda än i många andra kommuner.  

Digitalisering inom vård och omsorg 

Den demografiska utvecklingen utmanar välfärden och en förändringsresa är påbörjad för att 

tillhandahålla välfärd på helt nya och smartare sätt. Digitalisering är aldrig ett mål i sig utan 

ska användas för att utveckla effektiva arbetssätt och förbättra kvaliteten på vården och 

omsorgen. För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut behöver vissa 

förutsättningar finnas på plats och nya arbetsmetoder tas fram. Nämndens satsningar inom 

området finns beskrivna i handlingsplanen för trygghet, service och delaktighet i hemmet. 

Strategier och satsningar 

Utveckling grunduppdrag 

Äldreomsorg 

Ökat behov av äldreomsorg 

Brukare med beviljad hemtjänst har möjlighet att välja utförare enligt lagen om 

valfrihetssystem (LOV). Nämnden har även antagit ett förfrågningsunderlag för LOV särskilt 

boende. Det innebär att externa aktörer har möjlighet att bygga äldreboenden och teckna avtal 

med staden om att ingå i ett valfrihetssystem. Systemet innebär kortfattat att personen som fått 

ett beslut om plats på äldreboende kan välja boende, både bland interna och externa 

leverantörer. Det finns intresse från externa aktörer men det beräknas ta några år innan ett nytt 

äldreboende kan finnas på plats. Nämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att upphandla 

                                                 
2 Resultatet baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning 2019 
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driften av Lackarebäcks äldreboende enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Kommunstyrelsen har i en detaljplan möjliggjort för ett nytt äldreboende, men inga 

ställningstaganden har ännu gjorts i budget/plan. 

Det finns behov av att utöka antalet parboendeplatser på äldreboenden. I dagsläget har 

förvaltningen fyra parboendeplatser och väntetiden är lång. För närvarande finns det par som 

väntat i över ett år på att få plats, vilket är betydligt längre än för en vanlig lägenhet. Ett 

utökat antal parboendeplatser skulle kunna minska kötiden och även vara effektivt ur 

ekonomisk synpunkt. Förvaltningen ska även möjliggöra för ett ökat antal platser på 

Fässbergshemmet, för att möta det ökade behovet av äldreomsorg.  

Korttidsplatser inom äldreomsorgen 

Nämnden behöver på kort och lång sikt fler korttidsplatser. Idag dubbelbeläggs ett antal 

korttidsplatser men förvaltningen ska utreda när det kan avvecklas och vad konsekvenserna 

blir. Oavsett behövs det på längre sikt fler korttidsplatser för att möta behovet. Det kan 

exempelvis ske genom omvandling av permanenta platser till korttidsplatser, men det 

förutsätter att fler permanenta platser skapas, t.ex. genom nybyggnation eller externa aktörer 

inom LOV. 

Myndighetsutövningen arbetar med att förtydliga brukarnas behov i uppdragen till 

korttidsenheterna. Syftet är att underlätta för verksamheterna att rikta resurserna så att de bäst 

matchar brukarnas behov av stöd inför hemgång och där med få ett mer effektivt arbetssätt 

och kortare vistelsetider.  

Nämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av hospice och göra en 

jämförelse med vad som erbjuds i andra kommuner.  

Förbättrad mat på stadens äldreboenden 

Nämnden vill se en kvalitetshöjning av den mat som serveras på stadens äldreboenden. Inga 

medel är beviljade de kommande åren men samarbete mellan servicenämnden och vård- och 

omsorgsnämnden har påbörjats och fortsätter under 2020. 

Förenklat beslutsfattande och trygghetsboende 

Nämnden har beslutat att införa förenklat beslutsfattande för trygghetslarm och den nya 

insatsen digitalt stöd i hemmet. Framöver kommer förvaltningen att undersöka om fler 

insatser för äldre skulle kunna beviljas utan behovsbedömning.  

Nämnden är positiv till att inrätta ett biståndsbedömt trygghetsboende enligt den nya 

lagstiftningen. Det förväntas ge ökad trygghet för brukare och samordningsvinster för 

nämnden eftersom insatser då kan ges inom samma fastighet. Förvaltningen genomför en 

utredning om möjligheten att inrätta ett sådant boende.  Det är ett omfattande uppdrag då det 

idag inte finns någon liknande verksamhet. Utredningen ska belysa flera olika aspekter i 

kommande beslutsunderlag. Det handlar mer specifikt om hur beslut ska ske, hur insatsen ska 
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utföras och hur lokalerna ska se ut. Dessutom behöver en ekonomisk analys genomföras 

utifrån de givna förutsättningarna.  

 

Hälsofrämjande arbete för att minska ensamhet och social isolering 

Hälsofrämjande insatser för äldre kan bidra till högre livskvalitet och minskade vårdbehov. 

Social gemenskap, socialt stöd och meningsfullhet är några av de viktigaste faktorerna för ett 

gott åldrande. Idag genomförs olika hälsofrämjande åtgärder av förebyggande enheten, bland 

annat genom aktiveringspedagogernas arbete och i samverkan med ideella organisationer. 

Förvaltningen ska framöver ta fram förslag på ytterligare åtgärder som kan upptäcka och 

minska social isolering bland äldre.  

Funktionsstöd 

Ökade behov inom funktionsstöd 

Förvaltningen ser ett stort behov av att skapa en bättre struktur för hur boendeplats erbjuds 

brukare inom funktionsstöd. Kostnaderna för köpta platser har ökat markant under de senaste 

åren och det finns behov av att bättre följa upp kvalitet och ekonomi i köpt verksamhet.  

Dessutom finns idag ingen enhetlig modell för hur budgeten fördelas mellan enheterna i 

förhållande till de enskilda brukarnas behov av stöd. Därför ska förvaltningen utreda hur en 

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

förslag på lösningar för ovanstående. 

Parallellt arbetar området vidare med att se över så att brukare bor rätt utifrån sin förmåga. 

Det innebär bland annat att vissa brukare som idag bor i bostad med särskild service istället 

kan erbjudas en egen lägenhet. Med stöd från boendestöd eller hemtjänst kan det bidra till 

ökad självständighet.  

Inom myndighetsutövningen ska beslutsfattande om insatsen boendestöd ses över för att det 

ska bli mer rättsäkert för den enskilde. Idag fattas endast beslut om att en person ska få 

insatsen boendestöd. Syftet är att istället få beslut som tydligare specificerar insatsens 

utformning och omfattning.  

Utveckling av daglig verksamhet  

Daglig verksamhet står inför stora utmaningar i form av både fler deltagare och större 

variation i förmåga och intresse bland deltagarna jämfört med tidigare. För att hantera detta 

behövs ett nytt sätt att bedriva verksamheten på. En viktig del i det är lokaler anpassade efter 

brukarnas behov. Med större lokaler ges möjlighet att avdela och skapa mindre grupper. Dels 

för att personal ska kunna samarbeta och stötta varandra och dels utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv. En lokalanalys är påbörjad med syftet att få till stånd en långsiktig lokal-

försörjning utifrån brukarnas behov.  

En annan viktig del i att utveckla daglig verksamhet är att i högre grad än idag renodla 

enheternas inriktningar, dels för att skapa en tydlighet gentemot brukarna dels för att få 

möjlighet att bygga upp kompetensen kring en viss målgrupp och/eller inriktning. Det finns 
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även ett ökat behov av mer flexibla öppettider inom daglig verksamhet för att kunna möta 

behoven som varje enskild brukare har. 

Nämnden har också gett förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av ersättningarna för 

brukare inom daglig verksamhet. Syftet är att ersättningen ska vara utformad så att det 

stimulerar närvaro i daglig verksamhet.  

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

I och med lagändringen blir det kortare tid för förvaltningen att verkställa insatser för 

personer som är utskrivningsklara från sjukhus. Processen för att ordna fram en korttidsplats 

kan ta allt från fem dagar till två veckor, det kan även ta tid att bygga upp ett bra stöd i 

hemmet. Det är svårt att bedöma konsekvenserna men troligtvis kan arbetssätt komma att 

behöva ändras och att förhandsbedömningar kan göras för att minska tid mellan beslut och 

verkställighet.  

Översyn av korttidsvistelse för barn och ungdomar 

Lägerverksamheten har haft en stor verksamhet i förhållande till andra kommuner, på grund 

av att platser har sålts externt. Verksamheten går med underskott men har stadigt minskat sina 

kostnader.  Idag säljer verksamheten endast ett fåtal platser och ska fokusera på att verkställa 

beslut om korttidsverksamhet för barn i Mölndals stad. Det finns stor efterfrågan på att beslut 

om korttidsvistelse ska verkställas på helger, men det finns idag ingen möjlighet att tillgodose 

samtliga önskemål. Utifrån ovanstående finns behov av att göra en översyn av insatsen 

korttidsvistelse. Mer specifikt innebär det att se över i vilken omfattning stöd ska erbjudas och 

vilket innehållet stödet ska ha utifrån LSS-lagstiftningens intentioner samt att säkerställa att 

verksamheten är resurseffektiv.  

Övergripande 

Förbättrad brukarnöjdhet 

Nämnden vill se en förbättring av brukarnöjdheten inom samtliga verksamheter. 

Förvaltningen fortsätter arbetet med att varje enhet ska identifiera vilka åtgärder som måste 

genomföras för en förflyttning mot målet, att brukarna ska vara nöjda med de tjänster 

förvaltningen ger. Arbetet med brukardialoger behöver intensifieras och få genomslag som ett 

verktyg för att nå nöjdare brukare. En viktig pusselbit är ett nära ledarskap och en kultur med 

fokus på kärnuppdraget och ständiga förbättringar. 

Digitalisering inom vård och omsorg 

För att skynda på arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik genomförs 

satsningar i enlighet med handlingsplanen för trygghet, service och delaktighet i hemmet 

(TSDiH). Förvaltningsledning och chefer ska genomföra omfattande genomlysning av 

arbetsprocesser och utveckla transformationsplaner till stöd för nya arbetssätt som utgår ifrån 

"digitalt först".  
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För att bryta social isolering och digitalt utanförskap bland äldre inför förvaltningen en ny 

serviceinsats i hemtjänsten som ska heta digitalt stöd i hemmet. Den kommer att beviljas 

genom förenklat beslutsfattande. 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. 

Bedömningen är att det kommer att bidra till ökad självständighet för brukaren samt att det 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv i längden är billigare jämfört med att hemvården utför 

inköpen. Eventuellt kommer det dock att innebära en kostnadsökning för kommunen på kort 

sikt. 

Digitalisering i form av användning av tillsynskameror har potentialen att minska kostnader 

samt ge ökad integritet för brukaren. Detta eftersom personal kan prioritera sin tid på annat 

håll. För att det ska ge effekt behöver vägledningen för biståndsbeslut revideras utifrån att 

nattillsyn i första hand ges via tillsynskamera. Ett sätt att ytterligare öka intresset kan vara att 

göra insatsen avgiftsfri och att den kan ges utan biståndsbedömning. Det kommer fortfarande 

att finnas möjlighet att få fysiska tillsynsbesök för de som har behov av det.  

För att effektivisera och förbättra arbetet kring exempelvis dokumentation, planering och 

besöksregistrering är digital mobilitet, genom användande av arbetsmobiler, ett etablerat 

arbetssätt inom hemtjänsten. Här finns dock mycket mer att utveckla för att få den digitala 

mobiliteten att ge effektivitets- och kvalitetsvinster. Ett exempel på utvecklingsområde är att 

den sociala dokumentationen i högre utsträckning ska genomföras och läsas digitalt.  

Hemvården behöver både arbeta med förändrade arbetssätt och utveckling av programvara. 

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 

Förvaltningen genomför årligen verksamhetsuppföljningar av samtliga enheter för att 

utvärdera följsamheten till riktlinjer i ledningssystemet för kvalitet. Uppföljningen har under 

åren resulterat i en större förståelse för kvalitetsarbete och bättre följsamhet till riktlinjerna. 

Nu ser förvaltningen ett behov av att utveckla uppföljningen, dels för att det är tidskrävande 

och dels för att de senaste uppföljningarna inte haft lika stor effekt i verksamheterna som 

tidigare. En möjlighet är att istället genomföra fördjupande granskningar inom de 

kvalitetsområden där enheterna ser störst utvecklingsbehov.  

En översyn av nämndens inriktningsdokument för det systematiska kvalitetsarbetet ska starta 

med syfte att konkretisera styrning, förvaltningens processer kring kvalitetsarbetet och säkra 

att lagar och regelverk följs. Fokus ska vara på tillit snarare än kontroll och på stöd till 

verksamheterna att arbeta med ständiga förbättringar.  
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Ekonomi och volymer 

Resursfördelning (mnkr) 

Vård och omsorg 
 

Utfall 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

2020 Plan 2021 Plan 2022 

       Nämnd, förvaltningsledning och stab 60,0 67,2 68,7 högre högre 

       Äldreomsorg 

 

539,0 535,7 558,7 högre högre 

Hemvård 

 

167,9 168,8 178,9 

  Volymer hemtjänst beställda timmar 129,6 139,5 145,9 

  Hemtjänst intern drift 

 

11,7 0,4 0,0 

  Nattpatrull, larm, fixartjänst och låssystem 21,3 21,1 21,3 

  Träffpunkt 

 

5,3 7,9 8,4 

  Dagverksamhet* 

   

3,3 *Flyttat ifrån ÄBO internt 2020 

       Äldreboende 

 

292,8 296,2 306,9 

  Volym äldreboende beställda vårddygn 148,3 185,3 192,7 

  Äldreboende intern drift 

 

59,4 58,5 57,9 

  Äldreboende entreprenader 

 

72,3 34,2 34,9 

  Köpta äldreboendeplatser 

 

3,1 3,6 3,6 

  Köpta korttidsplatser 

 

4,1 4,6 7,8 

  Hospice 

 

1,5 1,5 1,5 

  Utskrivningsklara 

 

4,1 8,4 8,5 

  

       Hälso- och sjukvård, rehab, hjälpmedel 78,3 78,7 72,9 

  

       Funktionsstöd 

 

414,2 442,8 458,6 högre högre 

Personligt stöd 

 

61,7* 83,4 85,0 *lägre då boendestöd inte ingick 2018 

Volym personlig assistans beställda timmar 48,9 54,7 55,5 

  Personlig assistans intern drift 

 

2,3 2,3 2,3 

  Volym ledsagning & avlösarservice beställda timmar 9,8 10 10,3 

  Ledsagning & avlösarservice intern drift 0,6 0,1 0,1 

  Boendestöd intern drift 

 

0,0 16,3 16,8 

  

       Daglig verksamhet och sysselsättning 49,0 50,2 51,9 

  Daglig verksamhet och sysselsättning intern drift 43,7 44,9 46,5 

  Köp daglig verksamhet & sysselsättning 5,3 5,3 5,4 

  

       Bostad med särskild service 

 

249,6 243,5 260,3 

  Bostad med särskild service intern drift 198,4 188,6 205,8 

  Köp bostad med särskild service 

 

51,2 54,8 54,5 

  

       Korttidsvistelse & korttidstillsyn 

 

49,4 57,8 53,9 

  Korttidsvistelse & korttidstillsyn intern drift 31,3 28,1 28,6 

  Köpta korttidsplatser 

 

14,8 25,8 21,3 

  Köpt korttidsvistelse & korttidstillsyn 3,3 3,9 4,0 

  

       Gemensam FS 

 

4,5 7,9 7,7 

  Summa 
 

1 013,2 1 045,7 1 086,0 1 083,2 1 086,8 
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Förändringar i ekonomiskt utrymme 

Inför 2020 har nämnden blivit tilldelad en utökning på 27,6 mnkr, samt fått en avdragspost på 

8 mnkr struken. Av de 27,6 mnkr avser 23 mnkr kompensering för pris/lönejusteringar, 10 

mnkr ges för volymökningar, 1,1 mnkr för att möta högre kostnader samt ett avdrag på 6,5 

mnkr i verksamheterna där nedläggning av ASIH-teamet står för den största posten på 5 mnkr. 

I kommunfullmäktiges budgetbeslut i november tilldelades nämnden även ett effektiviserings-

krav på 1,3 mnkr, utöver det har det tillkommit en teknisk justering på 6 mnkr, främst p.g.a. 

höjt personalomkostnadstillägg.  

Till skillnad från tidigare år bedöms de 23 mnkr som avsätts för pris- och lönejusteringar 

räcka. Däremot gör nämnden bedömningen att de beviljade utökningarna för volymer på 10 

mnkr inte kommer att räcka. Nämnden behöver omfördela ca 9,5 mnkr för att täcka 

tillkommande behov inom äldreomsorgen. För att finansiera volymökningarna kommer medel 

som frigörs vid nedläggningen av ASIH-teamet användas samt riktade besparingsuppdrag till 

verksamheterna på 5 mnkr. 

I förvaltningens budgetprocess har utöver det ett antal omprioriteringar gjorts för att använda 

de tilldelade medlen på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta avsnitt beskriver samtliga större 

förändringar som förvaltningen föreslår mellan 2019 och 2020 oavsett om det sker genom 

tillskott från kommunfullmäktige eller om det är satsningar som omprioriterats inom ram. 

Funktionsstöd 

De kraftigt ökade behoven av fler platser inom bostad med särskild service förväntas fortsätta 

i takt med att staden växer. Tidigare år har det framförallt märkts i form av ökade kostnader 

för köpta platser, från 35 mnkr 2014 till ca 75 mnkr 2019. Under 2020 kommer 3 nya 

gruppbostäder med 18 platser startas upp för att möta ett stort uppdämt behov. Det gäller 

Sandbäck med inflyttning i februari 2020, Kärrahöjdsvägen med inflyttning i maj 2020 och 

Guldvingegatan med november 2020. Kommunfullmäktige har tilldelat en budgetökning på 

8,5 mnkr för ändamålet. Kostnaden för dessa nya gruppbostäder beräknas vid helårsdrift till 

21 mnkr och kostnaden under 2020 beräknas uppgå till 11,7 mnkr. Då kostnaden för de 

nybyggda gruppbostäderna är högre än tillskottet används tidigare års tillskott för att 

finansiera utökningen. I praktiken innebär det en budgetminskning på köpta platser på 3,1 

mnkr. 

 

Bostad med särskild service 2020 

Omfördelning från köpta platser -3,1 

Sandbäck 6,4 

Kärrahöjdsvägen 4,1 

Guldvingegatan 1,2 

Nettoförändring 8,5 
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Nämnden får ett avdrag på grund av outnyttjade volymer 2020 till följd av att kostnads-

ökningen inom personlig assistans inte blivit så hög som tidigare befarats. I dagsläget finns 

dock ett överskott som beräknas täcka den befarade kostnadsutvecklingen mellan 2019 och 

2020. 

Då nämnden behöver lägga en budget inom ram görs ett generellt budgetavdrag på 3,5 mnkr 

till område funktionsstöd som specificeras under hösten till syfte och belopp. Under höstens 

detaljbudgetarbete har förvaltningen gjort bedömningen att det ska tas från köpta platser då 

kostnaden fortsätter att minska till följd av förvaltningens arbete med att sänka dessa 

kostnader. 

Budgetförändringar  2020 

Nettoförändring boendeplatser 8,5 

Personlig assistans – outnyttjade volymer -0,5 

Avdrag för budget i balans -3,5 

Nettoförändring funktionsstöd 4,5 

 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen präglas av ökade volymer till följd av fler äldre samt genom att allt mer vård 

sker i ordinärt boende istället för på sjukhus. Nämnden tillförs 1,5 mnkr för ökade volymer 

inom hemtjänsten för att möta utvecklingen. Förvaltningens bedömning är dock att det inte 

kommer räcka. Ytterligare 1,5 mnkr tillförs därför för ökade volymer hemtjänst, 3,0 mnkr för 

köpta korttidsplatser samt 2,5 mnkr för att täcka kostnader till följd av högre beläggning på 

befintliga äldreboende-platser.  

 

Nämnden har beslutat att lägga ner ASIH-teamet vilket frigör ca 10 mnkr, av det avgår 5 

mnkr till följd av kommunfullmäktiges budgetbeslut. I samband med nedläggningen kommer 

vissa patienter övergå till den kommunala hemsjukvården, dessutom räknar förvaltningen med 

fortsatt höga kostnader för inhyrda sjuksköterskor. Förvaltningen föreslår därför att 2,5 mnkr 

omfördelas till hemsjukvården. Från nedläggningen av ASIH-teamet återstår alltså 2,5 mnkr 

som används för att finansiera de volymökningar inom äldreomsorgen som syns. 

Nämnden har fått ett tillskott på 0,6 mnkr för ökade hyreskostnader till följd av renovering av 

Brattåsgårdens kök samt på 0,5 mnkr för ökade livsmedelspriser. 

Då nämnden behöver lägga en budget inom ram har förvaltningen valt att lägga ett generellt 

budgetavdrag på 1,5 mnkr till område äldreomsorg som specificeras under hösten till syfte 

och belopp. Ramavdraget är fördelat på samtliga områdeschefer. 

Budgetförändringar 2020 

Volymökning hemtjänst 3,0 

Volymökning köpta korttidsplatser 3,0 

Volymökning äldreboende 2,5 

Nedläggning ASIH -10,0 
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Omfördelning hemsjukvård p.g.a. ASIH 2,5 

Ökade livsmedelspriser 0,5 

Renovering Brattåsgårdens kök 0,6 

Avdrag för budget i balans -1,5 

Nettoförändring äldreomsorg 0,6 

 

Nämnd, stab och förvaltningsledning 

Inför 2019 fick nämnden ett tillskott på 2,0 mnkr för digitalisering inom vård och omsorg där 

1,0 mnkr var en ettårssatsning riktad mot införande av ett digitalt ledningssystem. Jämfört 

med 2019 minskar alltså budgeten för digitalisering med 1 mnkr. Förvaltningen har mer aktivt 

arbetat med att köpa tjänster från Previa för att motverka sjukskrivningar och förbättra 

arbetsmiljön vilket har haft positiva effekter men även ökade kostnader. I dagsläget räknar 

förvaltningen med ökade kostnader på 0,5 mnkr under 2020. 

Budgetförändringar 2020 

Digitalisering inom vård- och 

omsorg 

-1,0 

Företagshälsovård 0,5 
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Volymer 

1) Under 2020 beräknas tre nya gruppbostäder stå klara med totalt 18 platser, vilket motsvarar 11 
årsplatser under 2020. 

2) Från 2019 justeras antalet platser dels för att äldreboendet Fallströmmen med 27 platser avvecklats 
under 2018, dels för att driften av Fässbergs äldreboende avslutats som entreprenad och övergått till 
intern drift. 

3) Äldreboendet Fallströmmen med 27 platser stängdes 2018-07 vilket motsvarar 11 årsplatser. 
4) Äldreboende och korttidsvård i extern regi samt hospicevård. 

 

VOLYMMÅTT 

 Budget 
2020 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Funktionsstöd    

Antal årsplatser 
   

Bostäder med särskild service 275
1
 264 261 

varav platser i egen regi 231
1
 220 220 

varav köpta platser 41 44 41 

Korttidsboende SoL 25 24 17 

Daglig verksamhet 225 225 239 

 

Antal personer, snitt per månad 

   

Personlig assistans enligt SFB 82 83 80 

varav i egen organisation 10 11 10 

 

Antal timmar per månad 
   

Personlig assistans enligt SFB, egen organisation 6 200 6 300 5 956 

Personlig assistans enligt LSS, utförda timmar 6 700 6 800 6 794 

Äldreomsorg 
   

Antal årsplatser 
   

Äldreboende, intern drift 437 437
2 

382
3
 

Äldreboende, extern drift 67 67
2 

137 

 

Korttidsvård, intern drift 
 

27 
 

27 
 

7 

Korttidsvård, extern drift 0 - 20 

 

Utskrivningsklara 
 

5 
 

5 
 

2,2 

Köpt vård äldreomsorg
4
 12 9 9,4 

 

Antal personer, snitt per månad 
   

Hemtjänst 850 871 839 

 

Antal beviljade timmar per månad 
   

Hemtjänst 30 500 30 000 29 744 
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Personal 

Nämnden står inför fortsatt stora utmaningar med att attrahera, rekrytera och behålla 

medarbetare. Det är brist på arbetskraft inom vård- och omsorgsyrkena och det är en utmaning 

att rekrytera personal med rätt utbildningsnivå. Få unga söker sig till vård- och 

omsorgsutbildningar och samarbeten med utbildningsaktörer behövs för att tillsammans 

attrahera fler. Situationen är likartad runtom i landet, vilket skapar konkurrens mellan 

kommuner. Den demografiska utvecklingen med ett ökat behov av insatser inom äldreomsorg 

och funktionsstöd påverkar efterfrågan på personal. Dessutom väntas många pensions-

avgångar de kommande åren inom vård- och omsorgsyrkena, främst bland undersköterskor, 

sjuksköterskor och stödassistenter.  I Mölndal är personalomsättningen, utöver 

pensionsavgångar, bland undersköterskor och stödassistenter högre än genomsnittet i 

Göteborgsregionen. Förändrade, mer komplexa, behov hos brukarna och nya satsningar på 

digitalisering ställer nya krav på kompetens hos medarbetarna. 

Under 2020 ska förvaltningen ta fram en ny kompetensförsörjningsplan, utifrån stadens nya 

strategi för kompetensförsörjning.  Under våren ska även en plan för nämndens styrning av 

det systematiska arbetsmiljöarbetet tas fram, utifrån kritiken i den granskning som gjordes på 

uppdrag av stadens revisorer.  

Kompetensutveckling inom digitalisering 

För att satsningarna på digitalisering ska få genomslag behöver medarbetarna ha 

förutsättningar och kompetens för att hantera de nya arbetssätten.  Därför genomför 

förvaltningen kompetensutveckling för medarbetarna, bland annat genom projekt Modig som 

syftar till att stärka omsorgspersonalens och chefers digitala kompetens.  

Uppdragsbeskrivningar för olika yrkesgrupper 

Ett annat sätt att möta behovet av kompetensförsörjning är att se över och säkra att kompetens 

används på rätt sätt. Idag görs många liknande uppgifter av både vårdbiträden och 

undersköterskor, trots att undersköterskor har mer kvalificerad utbildning. Uppdraget med att 

skilja på undersköterskors och vårdbiträdens arbetsuppgifter har slutförts under 2019. Under 

våren 2020 går arbetet in i nästa fas. Det innebär bland annat att göra konsekvensanalyser 

inom alla verksamheter då en förändring av arbetsfördelning kommer att påverka 

schemaplanering och delegeringar.  

Heltid i grundanställningen 

Att arbeta heltid ska vara norm inom Mölndals stad, enligt stadens Heltidsplan. Förvaltningen 

fortsätter arbetet med heltidsprojektet på Bifrost äldreboende för att pröva metoder och 

arbetssätt som kan ge fler möjlighet till heltid. Om det är möjligt kommer ett liknande projekt 

startas upp även inom område funktionsstöd.  
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Översyn av bemanningsplanering 

Schemaläggningen är ett viktigt verktyg för optimal bemanning och en god arbetsmiljö. 

Förvaltningen ser ett behov av att skapa mer lika förutsättningar för schemaläggning inom 

samtliga områden, därför ska de avtal och rutiner kopplade till schemaläggning som finns 

idag ses över. Syftet är bland annat att medarbetare lättare ska kunna gå mellan olika enheter 

och områden samt att möjliggöra för fler att arbeta heltid.  

Minskad sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete 

För att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön satsar förvaltningen på 

hälsofrämjande arbete genom en rad olika åtgärder, exempelvis utbildning i hälsofrämjande 

ledarskap för chefer. Det är svårt att utvärdera effekterna av arbetet men troligtvis har det 

bidragit till den minskande sjukfrånvaron.  Arbetet kommer att fortsätta på liknande sätt under 

2020. Dessutom arbetar hälsopedagogen med riktade insatser till enheter som behöver extra 

stöd i det hälsofrämjande arbetet. 

Under 2019 började hemvård och äldreboende använda sig av 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. Syftet är att minska sjukfrånvaron genom 

förebyggande arbete med råd och stöd till sjukanmälda medarbetare och vägledning för chefer 

i att kunna sätta in insatser i rätt tid.  Erfarenheterna har hittills varit positiva och under 2020 

kommer arbetet att utvärderas för att se om det kan användas inom fler områden.  

Vård- och omsorgsnämndens mål 

Resultatet av arbetet med vård- och omsorgsnämndens mål redovisas i 

verksamhetsberättelsen. Nämnden kommer dessutom få en mer djupgående analys av arbetet 

och utvecklingen utifrån respektive mål vid utvalda tillfällen under året. I en sådan analys 

görs en sammanvägd bedömning utifrån olika indikatorer och aktiviteter för att visa vad 

arbetet har gett för effekt. Förvaltningen kommer att ta fram ett förslag till nämnden på hur 

uppföljningen ska utformas och när den ska ske.  

Nämndmål 

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

Tidigare år har fokus legat främst på personer över 65 år i det förebyggande arbetet. Nämnden 

vill se en utveckling av befintliga mötesplatser för att förebygga social isolering och 

främjandet av en meningsfull vardag för alla oavsett ålder. För att lyckas med detta behövs 

det en större samverkan mellan äldreomsorg och funktionsstöd. Det kan t.ex. handla om att 

använda träffpunktens lokaler till andra aktiviteter under kvällar eller bredda befintliga 

aktiviteter så att fler kan delta. 

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att utreda hur samverkan med ideella 

organisationer kan utökas. Det kan till exempel handla om idéburna organisationer, 

volontärer, pensionärsorganisationer, anhörigföreningar eller föreningar inom 
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funktionsstödsområdet. Utredningen ska även belysa hur samverkansformen idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) kan användas. Syftet med utredningen ska vara att öka 

brukarnöjdheten men också att hitta nya lösningar utifrån ett mer ansträngt ekonomiskt läge 

framöver. 

Daglig verksamhet och daglig sysselsättning ska aktivt arbeta för att fler 

personer går vidare till praktik, studier eller arbete utanför verksamheten 

Inom daglig verksamhet behöver samarbetet med utomstående aktörer förbättras för att fler 

ska kunna gå vidare till praktik eller arbete utanför verksamheten. Det gäller både samarbete 

med företag men också med förvaltningens egna verksamheter, till exempel äldreboende där 

samarbete är på gång. Förvaltningen ser många deltagare som skulle kunna arbeta i utflyttade 

grupper, både för att stärka individen men också för att minska lokalbehovet. I dag finns viss 

verksamhet, och kontakt med flera företag är etablerad, men arbetet behöver intensifieras och 

resurser behöver omfördelas för att det ska bli verklighet.  

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda fördelar av samordning av arbets-

marknadsinsatser i staden. I dagsläget finns verksamheter som arbetar med detta inom vård- 

och omsorgsförvaltningen, social- och arbetsmarknadsförvaltningen samt 

utbildningsförvaltningen. Utredningen ska se över om det går att samordna insatserna och 

därmed bättre utnyttja resurserna så att fler personer kan komma ut i arbete.  

Meningsfull vardag med individuellt anpassat innehåll på äldreboende 

Att brukarna ska vara nöjda med de aktiviteter som erbjuds på äldreboende är ett 

utvecklingsområde utifrån brukarundersökningen. Området kommer fortsatt att satsa på att 

erbjuda individuellt anpassade aktiviteter för att bidra till en meningsfull vardag utifrån 

brukarnas behov. Det kommer göras i samarbete med aktiveringspedagogerna inom 

förebyggande enheten.  

Mölndals invånare är nöjda med sin hemtjänst 

Mölndal har ett lägre resultat än många andra kommuner när det kommer till hur nöjda 

brukarna är med hjälpen de får från hemtjänsten, därför är det viktigt att fortsätta arbetet med 

att förbättra brukarnöjdheten. Med ”Mölndals invånare” avses, i första hand, de brukare som 

har insatser från hemtjänst samt deras anhöriga. Med begreppet hemtjänst avses här den 

interna och externa utförarverksamheten.  

Intern kontroll 

Åtgärder för intern kontroll 

Nämnden har fått synpunkter från revisionen kring upphandling och inköp. Utifrån det ska 

den interna kontrollen gällande ramavtalstrohet utvecklas. Förvaltningen kommer ha en mer 

systematisk kontroll och dokumentation vid varje bokslut för att se till att ramavtal har följts 

vid inköp. Vid eventuella fall där det blivit fel kommer åtgärder att genomföras för att rätta till 

felet. 
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Uppföljning enligt intern kontrollplan 

Nämndens internkontrollplan, se bilaga 1, beskriver de kontrollmoment som finns för att 

kontrollera och förebygga risker som bedömts som allvarliga. Ingen riskanalys är genomförd 

under 2019 och förvaltningen bedömer att inga förändringar behövs göras i planen.   

 

 


