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1 Året som gått 

1.1 Viktiga händelser 
Viktiga händelser inom verksamheten 

 
 

Vård & Omsorgs målbild är att leva livet hela livet. Vård & Omsorgs målbild hjälper till att prioritera och 
utveckla verksamheten och visar var vi vill befinna oss på lång sikt. För att nå målbilden bedrivs arbetet i tre 
utvecklingsområden – vi gör det tillsammans, effektiv styrning och digitaliseringens möjligheter.  

Ingenting har präglat nämndens verksamhetsområden under 2020 såsom Coronapandemin. Alla verksamheter 
har ansträngt sig till det yttersta för att anpassa sig till en ständigt förändrad omvärld. Många av de viktiga 
händelserna under 2020 är direkt kopplade till Coronapandemin. 

 

Vi gör det tillsammans 

I de tider av osäkerhet som har rått har Vård & Omsorg arbetat för att skapa trygghet hos och för medarbetare, 
chefer, omsorgstagare och patienter samt deras anhöriga genom en rad olika åtgärder. 

Under perioder med högre smittspridning har ett Covid-team i hemtjänsten tagit över vården och omsorgen av 
misstänkt och konstaterade omsorgstagare med covid-19. För svårare sjuka patienter har covid-korttidsplatser 
funnits tillgängliga under delar av året.  Det finns ingen mätning som visar hur Covid-teamet och Covid-
avdelningen uppfattades, men chefer rapporterar att det skapade lugn bland medarbetare i hemtjänsten, samt 
bland de patienter och anhöriga som mötte teamen. 

Under besöksförbuden på vård- och omsorgsboende har säkra besök upprättats, där den boende och dess 
besökande har mötts med hjälp av en plexiglasskiva utomhus. När det nationella besöksförbudet hävdes i 
oktober skapades rutiner och riktlinjer för hur besök skulle kunna genomföras smittsäkert. Initiativen 
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uppskattades, men uppfattades också som något omständliga och försvårande av vissa besökande. 

Hygienombuden har under året haft ett utökat uppdrag där de haft ansvar för att i samarbete med enhetschef 
förmedla ut ny information. Ombuden har deltagit i regelbundna möten med Vårdhygien i Halland och 
utvecklingsledare Vård & Omsorg, för att hålla sig uppdaterade med senaste nytt samt för att kunna förmedla 
vidare och finnas som stöd för kollegorna på respektive enhet. Hygienmätningar sker två gånger årligen, och 
2020 ökade andelen med korrekt förfarande i alla fyra steg i de basala hygienrutinerna från 70% till 84%. 
Hygienmätningarna omfattar både klädregler och hygienrutiner. 

 

Effektiv styrning 

Under stora delar av 2020 har förvaltningen befunnit sig i stabs-, eller stabsliknande läge. Det har möjliggjort ett 
starkt fokus på att hantera pandemin, och snabbare beslut. Arbetet för att förbereda, utreda och verkställa 
besluten har genomförts i så kallade "förstärkta team". Med hjälp av kommunikatörerna har budskap från staben 
snabbt förts ut till organisationen, omsorgstagare och anhöriga eller media. 

Tidigt under pandemin infördes chefsmöten veckovis, för att nå ut med information och förändringar i rutiner 
och riktlinjer, samt ge möjlighet att ställa frågor. Chefsmötena har riktat sig till både Vård & Omsorgs och 
Individ & Familjeomsorgens chefer, samt chefer hos externa utförare. Detta har framförts från deltagande 
enhetschefer som ett bra sätt att skapa trygghet i en föränderlig tid. 

Ett veckobrev med aktuell lägesbild och information har skickats ut till alla medarbetare och nämndsledamöter, 
för att alla ska kunna vara uppdaterade med den senaste informationen. Information har även gått ut på tv-
skärmarna som finns uppsatta i hemtjänstlokaler, på boenden och i personalrum. Informationsbrev har skickats 
till pensionärsorganisationerna, för att hålla kontakten och ge dem löpande information. Vård & Omsorg har 
även deltagit på pressträffarna under hela pandemin. 

BI-projektet (Business Intelligence) för att visualisera fakta genom nyckeltal har fortskridit i förvaltningen, och 
fokuserar i detta läge på data från verksamhetssystemet Combine. 

I början av 2021 kommer de boende på Bukärrsgården att flytta över till Särö nya vård- och omsorgsboende, 
och Bukärrsgården kommer att stänga. Det innebär att trots ett nytt boende, kommer inte så många nya 
boendeplatser tillföras kommuninvånarna. Fler boenden är planerade för åren framöver. 

 

Digitaliseringens möjligheter 

En effekt av pandemin har blivit att den digitala mognaden inom hela förvaltningen ökat. Digitala mötesformer 
har blivit vanliga, och fler digitala plattformar används. Det som kallas "den digitala transformationen", att vi 
förändrar beteenden och arbetssätt i förhållande till digitaliseringen, sker fortare 2020 än tidigare år. 

Ju mer digitaliserade vi blir, desto större behov har vi av att säkra den information som används i våra system. 
Informationssäkerheten i förvaltningen har utvecklats under året. Fortsatt arbete kommer att ske under 2021, 
men inriktning på implementering och det systematiska informationssäkerhetsarbetet. 

Digital signering underlättar arbetet för omsorgspersonal och legitimerad personal. Istället för att få, och lämna, 
information om hälso- och sjukvårdsinsatser via papper samlas informationen i en app. Det blir säkrare då 
risken att insatsen ej signeras eller utförs minskar, och informationen blir mer lättöverskådlig. Läs mer under 
3.5.1 Vård & Omsorg levererar en tillgänglig hälso- och sjukvård i rätt tid. 

 

Nu ser vi framåt! 

Pandemin har pågått i snart ett år, med kraftig påverkan på alla kommuninvånare som tillhör Vård & Omsorgs 
målgrupper. Det är en mycket jobbig tid, som påverkar många människor. Anhöriga har dragit ett tungt lass när 
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verksamheter varit stängda, och vi förväntar oss att det kommer att leda till att fler kommer att behöva vår hjälp 
framöver. 

När vi nu ser framåt gör vi det ändock med tillförsikt. Vi ser fram emot vaccinering 2021, för att kunna säkra liv 
och hälsa. Vi ser fram emot ljusare tider och vi ser fram emot en normalisering för den verksamhet vi bedriver. 
Vi tror dock att pandemins effekter kommer att påverka oss under hela 2021, och kanske till och med längre tid 
än så. 

 

Viktiga händelser inom personalområdet 
Konsekvenser av covid-19 

Samtliga medarbetare i förvaltningen har påverkats oavsett tjänst. Året har präglats av utmaningar vilket har 
skapat och drivit på utveckling av bland annat nya arbetssätt och samarbeten både inom och utom förvaltningen. 

Under sommaren användes inte riktade sommarjobb eller feriearbete för potentiella yngre nya medarbetare. 
Anledningen till det var riskerna med ökad smittspridning som en konsekvens av ökat antal personal i rörelse i 
våra verksamheter. 

Utifrån ett kraftigt ökat behov av vikarier inför en eventuellt extremt hög frånvaro som konsekvens av 
pandemin, initierades samarbete mellan Vikariecenter, Rekryteringscenter och förvaltningen för Gymnasium & 
Arbetsmarknad. Resultatet blev att ca 300 nya vikarier rekryterades och introducerades/snabbutbildades under 
3-4 veckor under våren. 

 

Heltid som norm 

Nya målsättningar för kommunen inom ramen för heltid som norm skapades inför 2020 och dessa 
uppmärksammades av arbetsgruppen på förvaltningen. Under året har förvaltningen påbörjat deltagande i ett 
nätverk i syfte att utveckla arbetet med heltidsresan. Under hösten har ett omtag kring arbetet med heltid som 
norm genomförts, detta ligger till grund för fortsatt arbete under 2021. I det nya kollektivavtalet finns fortsatt 
heltid som norm med fram till 2024. Arbetet ger effekt vid årets slut hade andelen heltidstjänster ökat inom 
förvaltningen från 55,5% till 59,1%. 

 

Nytt kollektivavtal 

2020 har centrala förhandlingar för nytt kollektivavtal för majoriteten av medarbetarna genomförts, dessa har 
dragit ut på tiden och nytt avtal fanns på plats i november 2020. 

 

Kompetensförsörjningsplanen visar fortsatt vägen 

Medan stora delar av kompetensutvecklingen fick pausas eller skjutas på framtiden, har en del ändock kunnat 
fortsätta. Under våren avslutades olika praktikformer, men dessa återupptogs efter sommaren och bedrevs 
fortsatt vidare. En mycket positiv utveckling skedde i arbetet med introduktion av vikarier, som byggdes upp i 
helt nya former med digitala och fysiska insatser. Modellen kommer att utvecklas vidare och användas även för 
nya tillsvidareanställda medarbetare. 

Äldreomsorgslyftet har påbörjats, en omfattande kompetenshöjande satsning finansierad av statliga medel, som 
riktas till medarbetare utan formell kompetens inom vårdarbete. 

 

Satsning på systematiskt arbetsmiljöarbete 

Under året utvecklades förvaltningens arbete med SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, för att ha en ny process 
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på plats inför 2021. Ett nytt system för hantering av tillbud och olycksfall har infört, KIA, Kommunernas 
Informationssystem om Arbetsmiljö. Syftet är att genom en digitaliserad process underlätta rapportering och 
uppföljning av tillbud och olycksfall. Några enheter från förvaltningen deltar i kommunövergripande projekt för 
ett nytt verktyg, Call for care, som hanterar bland annat sjuk-och friskanmälan. Syftet är att det ska bidra till att 
minska korttidsfrånvaro. 

I relation till arbetsmiljö under pandemin provtog Pe3, på förvaltningens initiativ, medarbetare för covid-19 i 
syfte att säkerställa bemanning och minimera smittspridning. Samtliga medarbetare erbjöds även kostnadsfri 
vaccination mot säsongsinfluensan i syfte att säkerställa bemanning. Skyddsarbetet utvecklades med täta 
skyddskommittéer för stärkt samverkan och arbetsmiljöarbete. 

 

Rätt kompetens på rätt plats 

Under året har ytterligare utveckling skett med att använda kompetens rätt och optimalt. Serviceteamet har tagit 
över alla städinsatser inom ordinärt boende. Tvätteamet har tagit hand om tvätt av arbetskläder i större 
utsträckning inom hemtjänsten. Inköpsteamet har fått ett nytt uppdrag och ett nytt arbetssätt har införts med 
ökad digitalisering. Inom vård- och omsorgsboende har städning på ett fåtal boenden lagts över på ett städteam 
vilket ger optimerad användning av rätt kompetens för rätt uppdrag. 

 

Nämndens kommentar kring Coronapandemin 
Vård & Omsorg är en av de nämnder som påverkats mest av covid-19. Under året har nämnd och förvaltning 
vidtagit flera kraftfulla åtgärder för att kunna hantera och minska smittspridning av covid-19. Åtgärderna har 
haft effekt; med undantag för två större utbrott på vård- och omsorgsboenden har smittspridningen inom Vård & 
Omsorgs verksamhetsområden varit begränsad. Följande åtgärder är några av de som genomförts: 

• Besöksförbud för vård och omsorgsboenden från 11:e mars till 1:e oktober, från 4:e december till 12:e 
december samt från 13:e december till 2:e februari. 

• Under hela pandemin har frånvaro och misstänkt/konstaterad covid-19 följts och rapporterats dagligen. 
Detta har gett ledande instanser möjligheter att följa utvecklingen och agera utifrån tillgängliga fakta. 

• Flera insatser har tillfälligt varit stängda. Det handlar om växelvårdsplatser, dagomsorg och att 
begränsningar införts i ledsagarservicen. Anhörigstöd har ställt om sin verksamhet. Inköp förändrades 
till att istället genomföras digitalt för att minska risken för smittspridning. 

• Åtgärder vidtas löpande, men Vård & Omsorg utgår också från en pandemiplan för att kunna skala upp 
respektive ner åtgärder i förhållande till aktuellt läge. Covid-team i hemtjänsten och covid-
korttidsplatser är exempel på åtgärder som är kopplade till pandemiplanen, och där verksamheter med 
kort varsel ställt om och ställt upp. 

• Flera av de beslut som har tagits, som till exempel införandet av Covid-teamet eller ökade inköp av 
skyddsmaterial påverkar Vård & Omsorgs ekonomi. Det finns ingen garanti för att kommuner och 
regioner får full kostnadstäckning för de merkostnader de har haft med anledning av covid-19. 

1.2 Årets resultat 
Utfallsrapport i miljoner kronor 

Miljoner kronor Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 151,2 150,5 187,9 

Kostnader -998,4 -1 056,5 -1 102,5 

Netto -847,2 -906,0 -914,6 
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Miljoner kronor Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Budget, netto -875,7 -918,2 -927,9 

Avvikelse 28,5 12,2 13,3 

Kommentarer till verksamhet och utfall 
Vård och omsorg visar ett överskott om 13 mkr, motsvarande 1,4% avvikelse. Statsbidrag ingår i resultatet med 
8 mkr och ersättningar för sjukkostnader med 11 mkr. Utan dessa bidrag hade resultatet varit -6 mkr. 

Under året togs beslut om flera effektiviseringarna för att få en budget i balans, men delvis på grund av 
Coronapandemin har hälften av dessa förslag inte kunnat effektueras under året utan överförs till 2021. 

Ett nytt vård- och omsorgsboende i Särö togs i drift under året. Byggnationen av nya omsorgsboenden måste 
följa den fastlagda planen. Viten kan utdömas och kostnaden för hemtjänst ökar om platser ej erbjuds i tid. 
Förvaltningen påverkas även av hur nybyggnationen sker inom Individ & Familjeomsorg då stora kostnader 
uppstår för hemtjänst när boende inte kan erbjudas. 

Förvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats, med bland annat heltid som norm. Brukarnas behov är 
inte jämnt fördelade under dagen vilket gör det svårt att få detta att motsvara en heltidstjänst. Personalkostnader 
är största kostnadsposten, varför det medför stora utmaningar att lösa heltid som norm. 

 

Investeringar 

Miljoner kronor Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster    

Utgifter -5 853 -11 373 5 520 

Netto -5 853 -11 373 5 520 

Kommentar till investeringar 
Löpande investeringar består främst av återinvesteringar och grundutrustning till vård och omsorgsboenden. 
Under 2020 flyttade verksamhetsområdet Myndighet ut från Omsorgens hus till Borgmästaren, detta krävde en 
del anpassningar för att kunna genomföras. 

Övriga investeringar består främst av tekniska lösningar. Förvaltningen har avsatt investeringsmedel för att 
kunna testa nya tekniska lösningar. Förhoppningen är att flertalet av dessa inköp ska förbättra arbetsmiljön på 
ett positivt sätt för medarbetarna 

Flera av de under året tänkta investeringarna har försenats på grund av Coronapandemin. 
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2020 
De faktorer i omvärlden som påverkat oss mest under 2020 är relaterade till Coronapandemin. På grund av 
pandemin ser vi förändringar inom teknik, livsstilar, värderingar, politik och lagstiftning samt media och 
trender. 

  

Mediebevakningen har påverkat bilden av vård- och omsorg och ingen tycks veta vem som gör vad 

Det har varit en intensiv mediebevakning av vård- och omsorgssektorn under året. Som läsare av artiklarna har 
det inte alltid varit tydligt vad som varit regionens ansvar och vad som varit kommunens ansvar, och det har inte 
heller tydligt framgått när företrädare för regering, Sveriges kommuner och regioner (SKR) eller liknande 
organisationer uttalat sig. Bilden av äldreomsorgen är påverkad av Coronapandemin och året som gått. 
Samtidigt är det fler än tidigare som utbildar sig till sjuksköterskor, och det finns många ambassadörer som talar 
för den goda vård och omsorg som bedrivs varje dag. 

 

Coronakommissionens slutsatser om äldreomsorgen 

En Coronakommission har på uppdrag av regeringen genomlyst strategin "att skydda de äldre" och presenterade 
sitt första betänkande den 15:e december. Kommissionen påtalar att det är högst sannolikt att den enskilt 
viktigaste orsaken till den stora smittspridningen på äldreboenden är den allmänna smittspridningen. Men 
kommissionen lyfter också upp det dubbla huvudmannaskapet mellan kommun och region för vården och 
omsorgen och att äldreomsorgen har strukturella brister vad gäller bemanning, arbetsmiljö, anställningstrygghet 
och kompetensbrist. Detta är politiska frågor som sannolikt kommer att påverka förutsättningarna för att bedriva 
vård och omsorg i framtiden. 

Regeringen har i anslutning till kommissionens slutsatser aviserat en utredning om en ny äldreomsorgslag, 

 

Nya förutsättningar för arbete och höjd digital mognadsgrad 

Pandemin har påverkat förutsättningarna för att arbeta. Distansarbete har varit normen under 2020, vilket gett 
effekt på både digitala lösningar, digitala mötesformer och inte minst arbetsmiljöområdet. Vård & Omsorg har i 
tidigare omvärldsanalyser konstaterat att en tudelad satsning på både digitala verktyg och digital transformation, 
det vill säga förändringen i arbetssätt och strukturer är en nyckel för att digitaliseringen ska få genomslag. Under 
2020 har det digitala omställningsarbetet fått sig en "coronaskjuts" genom att digitala verktyg och digitala 
möten har blivit ovärderliga arbetsverktyg i en vardag utan fysisk närhet. Den digitala mognadsgraden har ökat 
väsentligt i förvaltningen. Fördelen av att förlägga vissa arbetsuppgifter, arbetssätt, mötesstrukturer och 
kontakter digitalt istället för fysiskt har varit uppenbar för alla yrkeskategorier, och i vissa fall genererat 
effektiviseringsvinster. Det är viktigt att vi utvärderar våra arbetssätt när pandemin är över för att kunna 
bibehålla de arbetssätt som gett mervärde för både medarbetare och kommuninvånare. 

 

Isolerade riskgrupper och risk för psykisk ohälsa 

Under året har de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten gått ut på att hålla avstånd och undvika nära 
kontakter med äldre personer i samhället. Insatser och mötespunkter såsom dagomsorg och restauranger 
stängde, för att minska risken för smittspridning. En stor andel av dem som behöver insatser från Vård & 
Omsorg tillhör riskgrupper och har haft färre kontakter med omvärlden under 2020 än vad de normalt har. För 
många blev mötet med Vård & Omsorgs medarbetare än mer betydelsefull, då de utgjorde deras enda kontakter 
med andra människor. Det återstår ännu att se hur det psykiska måendet till följd av året som gått påverkats, 
eller för den delen behovet av hjälp och stöd från samhället. Under året har Vård & Omsorg tagit fram nya 
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arbetssätt för den uppsökande verksamheten, för att under säkra förhållanden kunna fortsätta arbetet. 

 

Allt handlar inte om Coronapandemin, minskade skatteintäkter ställer fortfarande krav på effektiviseringar 

Kommuninvånare med behov av vård och omsorg blir allt fler, samtidigt som de som arbetar och betalar skatt 
inte är en lika stor grupp. Det innebär att det blir mindre skattepengar för att bedriva verksamheten, samtidigt 
som behovet ökar. Det är en utmaning som alla kommuner i Sverige står inför. Inför 2020 beslutade nämnden 
för Vård & Omsorg om effektiviseringar för att nå en budget i balans. På grund av pandemin har dessa 
effektiviseringar endast i varierande grad kunnat genomföras. Prognoserna för de närmsta åren visar att glappet 
mellan behov och skattemedel kommer att öka ytterligare. Det är en viktig politisk fråga att diskutera 
budgetfördelningen till vård och omsorgssektorn i förhållande till Coronakommissionens slutsatser. I 
förhållande till den demografiska utveckling som Kungsbacka tillsammans med resten av Sverige befinner sig i 
kommer dock en omfördelning av budgetmedel inte räcka för att fortsätta bedriva verksamheten på samma sätt 
som görs idag. Det krävs en viktig diskussion kring vad som ingår i samhällskontraktet (vad kommuninvånarna 
kan förvänta sig för service från kommunen i förhållande till de skattemedel som kommuninvånarna bidrar med) 
och det kommunala vård- och omsorgsuppdraget. 

 

Har samhällsvärderingar och tekniksprång under pandemin banat väg för en annan vård och omsorg? 

Svaret har vi sannolikt inte förrän om några år, men även i relation till en förändrad vård och omsorg framöver 
har samhällsvärderingar gällande vad som går att genomföra digitalt förflyttats. Inom Vård & Omsorg vill vi att 
digitaliseringen ska möjliggöra självständighet, och under Coronapandemin har flera digitala sätt för att 
upprätthålla självständighet utan att lämna hemmet uppmärksammats. Det handlar till exempel om att kunna 
beställa matvaror digitalt, eller få mediciner levererade hem, istället för att besöka en mataffär eller ett apotek. 
Kanske kommer vi om några år se tillbaka, och se att "2020 blev året då en hel generation började nyttja 
digitaliseringens möjligheter". 
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3 Uppföljning mål 
Kommunens främsta styrdokument är visionen. Utifrån de utvecklingsområden som visionen lyfter fram och 
utmaningarna kommunen står inför, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen 
är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. 
De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd 
och överförmyndare i samverkan. Nämnderna ansvarar för att bidra till att vi når de kommunövergripande 
målen. Fokusområdena kan brytas ned till egna nämndmål, men nämnderna kan också välja att utgå direkt ifrån 
de kommunövergripande målen. 

Vi har en kommungemensam plan med prioriterade aktiviteter för att nå målen, som innebär att flera 
förvaltningar arbetar tillsammans med komplexa områden för att det ska bli ett bra resultat. Alla mål ska tas om 
hand men alla behöver inte göra allt. Nämnderna kan i och med det gemensamma målarbetet bidra i olika 
omfattning till de olika fokusområdena. Inom några områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre 
utsträckning. Förvaltningarna ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt 
följa upp dem och redovisa till nämnden. 

Målarbetet utvärderas i samband med delårs- och årsbokslut, men också vid dialogträffar som vi kallar 
checkpoint. Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av indikatorer och på den kvalitativa 
uppföljning som nämnderna gör. Målen gäller under mandatperioden och därför behöver vi vara uthålliga 
eftersom effekterna av flera satsningar kommer märkas först om något eller några år. 

 

Samordning 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen, vilket 
innebär att ta fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att 
sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad 
analys. 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

 

Fokusområden 
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 
livsstilar. 
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 

 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
En av Kungsbackas ambitioner med detta mål är att "ha välkomnande och trygga miljöer". Här har Vård & 
Omsorg fokuserat arbetet på trygghet hos omsorgstagare och hos nya medarbetare. 

 

Bättre personalkontinuitet för omsorgstagare med hemtjänst 

En aspekt av trygghet är personalkontinuiteten. I kommunbudgeten fördelades två miljoner för att förbättra 
kontinuiteten i hemtjänsten. I det planeringsverktyg som används i hemtjänsten i kommunal regi har grupperna 
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delats in i mindre områden med mer geografiskt anpassade turer. Resultatet är en förbättring i 
personalkontinuiteten från ett snitt på 22 medarbetare under 2019 ner till ett snitt på 17 medarbetare 2020. Det 
kan jämföras med medlet för alla kommuner på 15 medarbetare i snitt. Hemtjänsten i kommunal regi frågade ett 
urval om 47 hemtjänsttagare om de upplevde en förbättring av kontinuiteten, vilket 46 av dem gjorde. Lika 
många uppgav att man kände sig nöjd och trygg med hemtjänsten i sin helhet. Medarbetarna har upplevt att 
omsorgstagarna i mindre uträckning framför klagomål på kontinuiteten. Innan förändringen i 
planeringsverktyget fick medarbetare ta ställning till påstående "kontinuiteten är i dagsläget bra"; vilket gav 3,0 
på en sexgradig skala. Efter förändringen ställdes samma påstående, med upplevelsen 4,3 på en sexgradig skala. 

 

Förbättrad introduktion 

För att kunna skapa välkomnande och trygga miljöer behöver alla medarbetare ha fått en god introduktion, så att 
man känner sig trygg med uppdraget i Vård & Omsorg. Vård & Omsorg har arbetat med att förändra 
introduktionen, följa upp hur den har upplevts och sedan justera igen. Mycket av det planerade arbetet med att 
förbättra introduktionen har avbrutits på grund av pandemin, men på samma gång har introduktion av nya 
medarbetare aldrig varit mer aktuell. Under våren kom ett större inflöde av vikarier till verksamheten än vad 
som är vanligt. Förvaltningen samarbetade med lärare på vårdlinjen och tog fram en snabbutbildning på två 
dagar, en egen vikariesida skapades på Insidan och förkortade versioner av de viktigaste riktlinjerna togs fram 
för att underlätta för nya medarbetare att vara så förberedda och trygga i sitt arbete som möjligt. Vi tar med oss 
det arbete som gjordes under 2020 in i 2021. Det kommer att ligga till grund för introduktionsmaterial för alla 
nya medarbetare, inte bara vikarier. Det är inte heller bara omsorgspersonal som behöver introduktion. För att 
förbättra helhetssynen har nya chefer inom kvarboendet ett samverkansmöte med enhetschefer från myndighet. 
Nya biståndshandläggare träffar som ett led i introduktionen enhetschef och koordinator för att lägga upp det 
gemensamma arbetet. Samarbetet mellan yrkesprofessionerna är en nyckel i vården och omsorgen. 

 

Grunden för delaktighet återfinns i tillgängliga genomförandeplaner  

Genomförandeplanen är ett viktigt verktyg för att säkra att omsorgstagaren får rätt omsorg, och det fungerar 
smidigt att läsa i telefonerna. Dock försvinner den gamla genomförandeplanen när en uppdatering i beslutet 
sker. Hemtjänsten har arbetat för fler aktuella och kvalitetssäkrade genomförandeplaner. Under pandemin har 
det varit extra många ändringar för både nya och befintliga omsorgstagare. Genomförandeplanerna är ett 
förbättringsområde. En processkartläggning är påbörjad och fortsätter under 2021. Mer tid kommer också att 
avsättas för både dokumentationsombud och uppstartsombud att upprätta nya planer och justera befintliga 
planer. 

Vid uppföljning av omsorgstagares och medarbetares upplevelse av genomförandeplanerna upplevde samtliga 
47 tillfrågade omsorgstagare att medarbetarna visste vad de skulle göra när de kom, och 46 av 47 kände sig 
trygga med hjälpen. På en enhet följdes medarbetarnas upplevelse upp. Ingen förändring syntes vad gällde att 
man ibland saknar information i genomförandeplanen, men däremot en förflyttning mot att man allt mer sällan 
saknar information. 

En annan av Kungsbackas ambitioner med detta mål är att det "finns inspirerande byggnadsmiljö för olika 
behov, generationer och livsstilar". Här har Vård & Omsorg fokuserat arbetet på sitt ansvar för att de 
kommuninvånare som är i behov av ett vård- och omsorgsboende ska kunna erbjudas en plats. 

 

Koncepthandling för kortare ledtid och enklare process vid nya boenden 

Det råder brist på boendeplatser, och det tar många år att färdigställa nya boenden. För att korta ner processen 
har Vård & Omsorg tagit fram en standardiserad koncepthandling som ska kunna appliceras på nya boenden. 
Genom att förkorta processen kan fler boendeplatser erbjudas invånarna snabbare. Särö vård- och 
omsorgsboende är det första boendet som byggs enligt denna standard. Koncepthandlingen kommer ständigt 
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utvecklas och utvärderas vid nybyggnation. Under året har omvärldsbevakning gjorts, bland annat har fokus 
legat på tekniska detaljer som ska ingå i ett konceptboende. Det kommer att ta flera år innan vi kan utvärdera 
effekten av koncepthandlingen, men det första steget är nu taget där handlingen är på plats och appliceras på ett 
boende. Inför uppstarten av Särö vård- och omsorgsboende har ett omfattande arbete gjorts för att förbereda för 
en smidig inflyttning. Inflyttningen planeras i dagsläget kunna ske under våren 2021. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Trygghetsindex för hur kommuninvånarna 
bedömer tryggheten (SCB:s 
medborgarundersökning, skala 0-100) 

63 64 60 59 65 

Bäst att bo, Kungsbackas placering i ranking 
av Sveriges kommuner enligt Tidningen 
Fokus. 

28 24 15 5 30 

Invånarnas helhetsbedömning av kommunen 
som en plats att bo och leva på. SCB:s 
medborgarundersökning, Nöjd Region-index, 
NRI, skala 0–100. 

72 72 68 69 72 

Invånarnas uppfattning om möjligheterna till 
fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s 
medborgarundersökning, index i skala 0–
100). 

66 66 66 65 67 

Antal påbörjade bostäder     575 

Antal färdigställda bostäder     575 

Personalkontinuiteten mäts på antal personer som besökt en hemtjänsttagare med minst två dagliga insatser under en tvåveckorsperiod. 
Källa: Kolada. 

3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

 

Fokusområden 
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 
Borgmästaravtalet. 
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Budget i balans- men inte tack vare effektiviseringarna 

Nämnden för Vård och Omsorg tog under 2019 fram ett effektiviseringspaket om ca 15 miljoner kronor. Det var 
tänkt att dessa effektiviseringar skulle genomföras under 2020. Med en första våg av covid-19 under våren och 
sedan en andra våg under hösten har förvaltningen haft svårt att kunna genomföra alla effektiviseringar enligt 
tidsplan. Hälften av effektiviseringarna är genomförda under 2020, medan övriga kommer att genomföras under 
2021. Förvaltningen har under året erhållit mycket statsbidrag både för merkostnader i samband med covid-19 
och för sjukkostnader, samt även andra riktade statsbidrag vilket gör att budgeten kommer att vara i balans för 
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2020. De riktade statsbidragen ska användas till att förbättra och utveckla verksamheten. Redovisning ska göras 
av kommunerna om hur medlen har använts och hur tillskottet påverkat kommunens egen tilldelning. 

 

Färre farliga kemikalier i våra verksamheter 

Kungsbacka kommuns kemikalieplan är ett steg mot en mer giftfri kommun, och en av åtgärderna i planen är 
införandet av ett kommungemensamt kemikaliehanteringssystem eftersom det finns krav på att dokumentera 
farliga kemiska produkter, både i miljöbalken och arbetsmiljölagstiftningen. Det kommungemensamma 
kemikaliehanteringssystemet heter Chemgroup PRO, och det gör det enklare att få en god överblick, leva upp 
till lagkraven inom miljö- och arbetsmiljö och nå kemikalieplanens mål att byta ut farliga kemikalier. 
Medarbetarna kan använda systemet för att på ett enkelt sätt få fram kemikalier i verksamheten, se hur skadliga 
de är och vad man behöver göra för att hantera dem på ett säkert sätt. 

Utsedda administratörer i kommunal regi har fått utbildning i systemet Chemgroup PRO och har inventerat 
kemiska produkter i verksamheterna. Inventeringarna pågick mellan mars och slutet av juni i år. Därefter har 
kemiska produkter som inte uppfyller kraven gallrats och kasserats. Riskbedömningar har gjorts under hösten 
för att skapa trygga arbetsförhållanden och en årlig inventering kommer fortsättningsvis att göras. 

Ledningsgrupperna har haft besök av en kemikaliecoach i december för att informera om systemet så att de kan 
förmedla informationen vidare till medarbetarna. Medarbetarna har tillgång till systemet via Insidan, Stöd & 
Tjänster, Chemgroup. Medarbetarna kan också ladda ner Chemgroups app till arbetstelefon för att ha koll på 
verksamheternas kemikalier direkt i mobilen. Direkta effekter av arbetet är att farliga kemiska produkter har 
bytts ut, vilket är en vinst för både den fysiska miljön omkring oss och medarbetarnas arbetsmiljö. 

 

Coronainställt - ingen effekt av resurssmart äldreboende 

Våren 2019 blev Signes Hus en del av projektet "Resurssmart äldreboende". Syftet med projektet var att 
förebygga avfall enligt en framgångsrik metod framtagen av Göteborgs stad. Metoden bygger på ett pilotprojekt 
som genomfördes på äldreboendet Sekelbo 2016 som ledde till mycket mer positivt än minskade 
avfallsmängder, bl.a. bättre ekonomi, gladare boenden och bättre arbetsmiljö för personalen. Planen för 2020 
var att Signes Hus skulle göra en omstart i projektet men pandemin har påverkat möjligheten till detta. Orsak 
har varit besöksförbud och att tiden inte riktigt funnits till. Mätning har gjorts av matsvinn på några av enheterna 
men för övrigt har inte några andra aktiviteter varit aktuella. 

 

Miljöcertifierade boenden 

Hos de externa utförarna finns boenden som är miljöcertifierade med miljösamordnare. Miljösamordnaren 
ansvarar för vilka kemikalier som köps in och 90% av boendets kemikalier är miljövänliga (övrigt 10% behövs 
för att uppfylla hygieniska krav). I samverkan med boendets kök, som drivs av förvaltningen för Service, har det 
påbörjats ett projekt med fokus att minska avfall och matsvinn. Samarbetet byggde på att de vägde matavfall 
ifrån köket och hade dialog med kökschefen kring maträtter. Maträtter korrigerades utifrån önskemål ifrån 
brukare samt mängden av avfall. Köket kunde lättare utvärdera vilka maträtter som uppskattades mer. I och med 
covid-19 så har inte arbetet kunnat fortsätta på samma sätt senare under året. 

Ett annat boende beskriver även att dom utsett hus- och miljöombud och på sikt kommer dessa ombud att ta ett 
större ansvar för att i framtiden kunna bära en miljöcertifiering. Fokus är att minska förbrukningsmaterial, 
miljöeffektivt använda energin i huset och minska matsvinn. Boendet konstaterar att det är svårt att se en effekt 
på minskat förbrukningsmaterial då det är en pandemipåverkan på förbrukningsmaterial som utmanar generellt. 
Under 2021 fortsätter arbetet. 

 



Nämnden för Vård & Omsorg  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 
 

   

 14 

Mer cykel och mindre bil 

För att bidra till kommunmålen gällande hållbar utveckling och hälsosam miljö har målen hos en utförare varit 
att kontinuerligt använda 1–2 stycken elcycklar/cyklar vid sina hemtjänstbesök. Det har blivit ett positiv 
arbetssätt i gruppen och då 1-2 bilar inte används per dag har avgasutsläppen minskat. Larmtelefonen hanteras 
av den personal som kör en av bilarna i närområdet. Bilarna kommer allt eftersom att bytas ut till hybridbil. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än 
industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

2,3    2 

Antal resor per invånare gjorda med 
kollektivtrafik. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

65 73 74  75 

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 79% 79% 71%  99% 

Andel förnybar och återvunnen energi i 
kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

99% 99% 99%  99% 

Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för 
kommunens tjänsteresor med bil per 
årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

505 427 354  350 

Koldioxidutsläpp från kommunens 
tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. 
(Källa: Sveriges Ekokommuner) 

0,1 0,17 0,14  0,1 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % 
- Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 91% 89%  92% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % - Pojkar. 
(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod 
utifrån hälsosamtal med elever.) 

 91% 90%  92% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % 
- Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 75% 73%  80% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % 
- Pojkar.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 88% 81%  90% 
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3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

 

Fokusområden 
- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan 
mellan näringsliv och utbildning. 

 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Möjligheter för fler aktörer inom Vård & Omsorg 

I Vård & Omsorg agerar både kommunala och externa aktörer. I hemtjänst appliceras Lagen om valfrihet (LOV) 
för att omsorgstagaren ska kunna välja mellan flera olika utförare, och vi upphandlar driften av vård- och 
omsorgsboenden enligt Lagen om offentlig upphandling (LoU) för att utvecklingen av våra 
verksamhetsområden ska präglas av många olika synvinklar. 

En ny konkurrensutsättningsplan antogs av nämnden i december. Inför varje ny mandatperiod kommer en ny 
konkurrensutsättningsplan tas fram och den kommer då att utgå från den ledande majoritetens viljeinriktning. 
Konkurrensutsättningsplanen har formen av ett inriktningsdokument, som ska möjliggöra för nämnden att 
långsiktigt planera och kompletteras med årliga beslut om vilka eventuella verksamheter som ska 
konkurrensutsättas nästkommande år. I arbetet med konkurrensutsättningsplanen och inför eventuell 
konkurrensutsättning krävs ett nära samarbete med nämnden och förvaltningen för Service. De ansvarar för 
konkurrensutsättning inom sitt reglemente, vilket omfattar fastighetsnära tjänster, ett så kallat inre vaktmästeri 
samt lokalvård och måltidsservice. Inför 2021 beslutade nämnden för Vård & Omsorg att anmäla till 
kommunstyrelsen att Löftagårdens vård- och omsorgsboende ska konkurrensutsättas. 

Under pandemin har ett ökat antal samarbetsytor med externa aktörer skapats, och de samarbeten som vanligtvis 
finns har även fördjupats. Nämnden för Vård & Omsorg har ansvaret för alla brukare och patienter inom dess 
verksamhetsområde, oavsett utförare av tjänsterna, och under våren har förvaltningen för Vård & Omsorg 
arbetat extra aktivt för att säkerställa att alla utförare är väl informerade och får ett gott stöd i sitt arbete av 
förvaltningens tjänstepersoner. Externa utförare har uttryckt att samarbetet har fungerat mycket väl under 
pandemin. 

 

Extratjänster som möjlighet till snabbare etablering för nyanlända 

Två vård-och omsorgsboenden i extern regi arbetar för att få en snabb etablering för nyanlända kvinnor. Under 
året har det ena boendet anställt fem kvinnor på extratjänster som servicevärdar. De arbetar med städning, tvätt 
och de hjälper även till med att erbjuda aktiviteter som exempelvis utomhusvistelse för de boende. Målet är att 
kvinnorna ska lära sig yrket och svenska språket för att sedan få ett arbete på öppna arbetsmarknaden. I och med 
covid-19 har det inte varit någon möjlighet att gå på SFI på annat sätt än digitalt vilket inte har haft samma 
effekt. Istället har personerna deltagit i ett pilotprojekt med ett språk-app för yrkessvenska för att snabbare lära 
sig språket. Flera av dem har fått möjligheten att vara kvar under större delen av 2021 vilket innebär att arbetet 
fortsätter. 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Insikt, SKRs servicemätning av 
kommunernas myndighetsutövning för 
företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt 
betygsindex 0-100, för hur företag i 
kommunen bedömer Kungsbacka kommuns 
myndighetsutövning, vilket är en viktig del av 
företagsklimatet. 

67 63 62  70 

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av 
kommuners företagsklimat. Medelvärde 
utifrån skala 1-6, där företag bedömer 
företagsklimatet i Kungsbacka kommun. 

3 3,2 3,4  3,5 

3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

 

Fokusområden 
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 
Meritvärdet utgörs av summan av de 17 
bästa betygen i elevens slutbetyg och kan 
max vara 340. 

229 240 238 245,7 245 

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i 
kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och 
SCB) 

2,4% 3% 2,2% 2,8% 2,5% 

Självkänsla och framtidstro för 
gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 
enligt Skolenkäten som genomförs i 
samarbete med Göteborgsregionen, GR. 

7,5  7,3  7,6 

Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets 
avgångselevers betygspoäng som kan vara 
max 20. 

13,9 13,9 13,8 14 14 

Andel vuxna personer som inte återkommit 
till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat 
försörjningsstöd (%) 

    90% 

3.4.1 Vård & Omsorg levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god 
och jämlik hälsa 

Beslutats av 
Nämnd 
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Nämndens formulering 
Målet är kopplat till kommunfullmäktiges fokusområde "I Kungsbacka stärks individens och familjens egen 
förmåga att ta hand om sitt liv". 

För att uppnå en god kvalitet av hälso- och sjukvård krävs att den ges utifrån individens specifika behov och 
förutsättningar. Individanpassad hälso- och sjukvård innefattar bland annat helhetssyn, samordning, 
självbestämmande, delaktighet, frivillighet och integritet. 

För att uppnå en god kvalitet krävs även att hälso- och sjukvården erbjuds och fördelas på lika villkor för alla. 
En jämlik vård och omsorg innebär att alla människor behandlas likvärdigt oavsett ålder, kön, ekonomiska 
förutsättningar, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den 
enskilda människans värdighet. 

Medicinskt ansvariga gör en bedömning om hälso- och sjukvården är ojämlik, delvis jämlik eller jämlik utifrån 
genomförda enkäter, granskningar och mätningar under året. Bedömningen redovisar övergripande 
måluppfyllelse. 

 

Fokusområde 
I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. 

 

Nämndens bedömning 

 

Kommentar på nämndmål 
För att leverera en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet har ett systemstöd för att skriva och signera 
delegeringsbeslut implementerats under året. Hälso- och sjukvårdspersonal kan överlåta utförandet av vissa 
insatser till undersköterskor. Med en aktuell delegering visar undersköterskan att hen besitter de formella 
kunskaperna för att kunna utföra arbetsuppgiften på ett säkert sätt. I första steget infördes systemstöd för att 
skriva delegeringsbeslut. Det ger en tydlig överblick över vilka arbetsuppgifter medarbetaren har delegering för, 
vilket ökar patientsäkerheten. Det ska inte gå att bli tilldelad eller utföra delegerade arbetsuppgifter utan en 
aktuell delegering. 

Förvaltningen nådde nästan målet om att 80% skulle uppleva en hälso- och sjukvård av hög kvalitet, och 
andelen nöjda patienter ökade från 2018. Det är framförallt möjligheten att delta i planeringen av 
hemsjukvården i så hög utsträckning som man själv önskar där resultatet förbättrats, samt att man förstår 
informationen om ens sjukvårdsinsatser. Rehab arbetade med resultatet genom att alla medarbetare under en 
månads tid frågade patienterna hur de vill vara delaktiga i sin rehabilitering. Utifrån patienternas behov 
utformades fem områden; tala till mig, lyssna på mig, ge mig tid, var tydlig, ge mig möjlighet att påverka. Det 
som patienterna i årets enkät ansåg var viktigast för deras möjlighet till delaktighet är att personalen har tid att 
lyssna in hur man vill ha det. Resultatet var detsamma för både rehab och sjuksköterskor. 

Resultatet kan vara påverkat av färre inkomna svar från vård- och omsorgsboendena. Under tiden som enkäten 
var utskickad återinfördes besöksförbudet, vilket resulterade i att många anhöriga hade svårt att hjälpa till, eller 
få information från den boende, för att själva kunna besvara enkäten. 

Medicinskt ansvariga bedömer vården i förvaltningen som jämlik, utifrån att det inte finns några tecken eller 
indikationer, klagomål eller händelserapporter som rör jämlikhet. 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Andel patienter som upplever en hälso- och 
sjukvård av hög kvalitet 76% 76% 82% 82% 80% 

Bedömning av jämlik vård    Jämlik Jämlik 

3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

 

Fokusområden 
- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det 
goda livet. 
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med 
kommunen. 
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. 

 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Vård & Omsorg arbetar med ett flertal aktiviteter som under vårens pandemi har fått pausats. Däremot- mycket 
av det som skapats genom, eller på grund av, pandemin har medfört förändrade arbetssätt och gett nya 
möjligheter. Vid årets slut konstaterar vi att med hjälp av de aktiviteter som har genomförts har förvaltningen 
förflyttat sig mot målet om ett medskapande samhälle och en öppen attityd. 

 

Ständig strävan efter bättre samarbete och delaktighet 

Samarbetet mellan yrkesprofessionerna har fortsatt utvecklats trots pandemin, och det finns några processer som 
har bidragit lite extra till att ”skapa förutsättningar för kunder att vara medskapande i att utforma det goda 
livet”. 

Under 2019 startades ett pilotprojekt för teamsamarbete mellan hemtjänsten i kommunal regi och 
myndighetsutövningen. Arbetsgruppen har skapat en modell som tydligt stärker den enskildes möjlighet till en 
ökad delaktighet i utformningen av sina besök och där fokus förflyttas till den enskildes behov, snarare än 
insatser, i enlighet med modellen Individens behov i centrum (IBIC). De deltagande medarbetarna uppger att vi-
känslan och teamkänslan har ökat. För 2020 var ett breddinförande planerat, men det har fått skjutas upp i olika 
omgångar på grund av pandemin. Arbetet kommer att fortgå under 2021. 

En ny in- och utflyttningsrutin har färdigställts under våren via gemensam arbetsgrupp med representanter från 
myndighet och kommunala samt externa utförare av vård- och omsorgsboenden. Syftet var att tydliggöra flödet 
och effektivt använda våra platser på boendena. Under pågående pandemi fick nya rutiner arbetas fram och 
anpassas, då besöksförbud på vård- och omsorgsboenden infördes under perioder. En äldrekonsulent har också 
kopplats till inflyttningsprocessen. Äldrekonsulenten tar kontakt med de omsorgstagare som fått ett beslut om 
vård- och omsorgsboende för att förbereda för flytten, men också möta de funderingar och känslor som finns 
inför flytten. Äldrekonsulenten har också i sitt uppdrag att ha stödjande samtal med både de som ska flytta in 
och anhöriga, för att öka deras delaktighet och trygghet under processen. 
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Samtalsledare hjälpte till att höja nöjdheten med besöken 

De viktigaste personerna som Vård & Omsorg vill göra delaktiga är omsorgstagarna och patienterna i vår 
verksamhet. Hemtjänsten har fokuserat på två områden. Nöjdheten med möjligheten att påverka vilken tid man 
får hjälp har inte förbättrats såsom målsättningen var, men med hjälp av förändringar i planeringsverktyget är 
det lättare att precisera tid för besöken och då är förhoppningen att det ska bli tydligare vad som är 
överenskommet. Däremot har hemtjänsttagarna blivit nöjdare med att medarbetarna har tillräckligt med tid hos 
en. Under våren utbildades en person per arbetslag till samtalsledare. Samtalsledaren genomförde workshops 
och fem områden (pålästa, uppmärksamma, närvarande, kläder och telefon) identifierades som extra viktiga för 
hemtjänsttagarens upplevelse. Tyvärr tog pandemin till viss del fokus från implementeringen. Återkopplingen 
från enhetschefer och samtalsledare har varit att man tycker det varit ett givande sätt att arbeta på, och därför 
blir det ett löpande arbetssätt 2021. 

 

Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 

Under 2020 har en e-tjänst införts för bostadsanpassningsbidrag. E-tjänsten möjliggör en snabbare process för 
invånaren och handläggarna genom att manuella moment har kunnat digitaliseras. Den har också bidragit till en 
effektivare resursanvändning. Biståndshandläggarna har infört surfplatta som arbetsverktyg för att enklare 
kunna visa medborgaren vilken service de kan ta del av i samhället och ge bättre information via bilder, appar 
mm. Handläggarna kan dessutom visa omsorgstagarna vad som dokumenteras i deras pågående utredning. Det 
är ett sätt att nyttja digitaliseringen för att öka delaktigheten för Vård & Omsorgs målgrupper. 
Biståndshandläggare har under pandemin använt Skype, Teams, Facetime och telefon för att kunna bedriva 
utredningsarbete med omsorgstagare och anhöriga, vilket har visat sig vara ett positivt komplement. 

I april fattade nämnden beslut om att införa digitala inköp och måltidsdistribution i hemtjänsten. Projektet 
startade tidigare på grund av pandemin, och har genomförts i form av en covid-organisation under året. Projektet 
arbetar just nu med en rad utredningar för att ta fram en långsiktigt hållbar och effektiv lösning för digitala 
inköp och måltider. 

 

Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen 

En annan effekt av pandemin har varit kommunikationsrelaterad. I förvaltningsbudgeten beskrivs ett antal 
aktiviteter där kommunikationsinsatser på olika sätt underlättar delaktighet eller sätt att möta 
framtidsutmaningar. De planerade kommunikationsaktiviteterna må ha blivit inställda, men istället har 
pandemin satt kommunikation i fokus på oanade sätt. Möten i förvaltningen har förts över till digitala kanaler 
som Teams. Veckoliga informationsmöten för alla utförare av omsorg eller hälso- och sjukvård (i praktiken alla 
utförare i Vård & Omsorg och på Individ och Familjeomsorgen) har införts där möjlighet finns att ta del av 
aktuellt läge, förändringar i rutiner och riktlinjer samt ställa frågor. Mötena spelas även in för att möjliggöra 
deltagarna att ta del av informationen när de själva har möjlighet till det. Presskonferenser har anordnats och 
tjänstepersoner på Vård & Omsorg har varit föredragande. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Öka den externa finansieringen av 
förvaltningens utvecklingsportfölj 0 0 443 884 439 028  

Öka antalet etablerade samarbeten med 
andra externa aktörer för att driva 
förvaltningens utveckling 

 3 3 3  



Nämnden för Vård & Omsorg  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 
 

   

 20 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Nöjd-inflytande index för hur 
kommuninvånarna bedömer möjligheterna till 
inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 
0-100). 

46 47 43  48 

Hållbart medarbetarengagemang, ett index 
för medarbetarnas samlade uppfattning om 
områdena motivation, ledarskap och styrning, 
skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten. 

77 76   79 

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av 
max 180. Jämix beräknas utifrån nio 
nyckeltal med skala 1–20. 

80 77 91  85 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar      

Under 2020 har fokus legat på att möta coronapandemin och andra utvecklingsprojekt har fått stå tillbaka. Flera projekt har ändå ställt 
om istället för att ställa in, men under 2020 har förvaltningen inte aktivt sökt medel för att starta nya utvecklingsprojekt. Samarbetet med 
externa aktörer som region Halland och vårdcentralerna har fördjupats under 2020, och från kommunens sida är ambitionen att ett 
fördjupat samarbetet leder till fortsatt arbete kring gemensamma utvecklingsfrågor såsom inom ramen för primärvårdsreformen "God 
och nära vård". Inkomna medel för extern finansiering av förvaltningens utvecklingsportfölj gäller projektet "Digga Halland". Projektet 
är avslutat, men ytterligare medel kommer att tillfalla nämnden under året då utbetalningarna släpar efter. Projektet är vidare ett bra 
exempel på hur man har ställt om istället för att ställa in, hur arbetet har kunnat flyta på, om än i viss förändrad form och 
förvaltningsledningen har beslutat att "diggacoacherna" har en permanent plats i förvaltningen efter avslutat projekt. 

3.5.1 Vård & Omsorg levererar en tillgänglig hälso- och sjukvård i rätt tid 

Beslutats av 
Nämnd 

 

Nämndens formulering 
Målet är kopplat till kommunfullmäktiges fokusområde "Invånare, företag och besökare känner sig alltid 
välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen". 

Patienten ska uppleva att de har tillit till den kommunala hälso- och sjukvården. En god kvalitet inom hälso- och 
sjukvården innebär att patienten har tillit till den sjukvård som ges och att sjukvården är tillgänglig. 

Tillgänglig innebär att sjukvården ska ges i rimlig tid, att den patient som har det största behovet av vård ska ges 
företräde. Hälso- och sjukvården ska vara geografiskt tillgänglig samt tillgänglig för kontakt, bedömning och 
besök. 

 

Fokusområde 
Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen. 

 

Nämndens bedömning 
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Kommentar på nämndmål 
För att kunna leverera en tillgänglig hälso- och sjukvård i rätt tid har ett systemstöd för digital signering av 
insatser införts. Delegerade insatser ska alltid signeras, så att den legitimerade personalen kan följa upp 
insatserna och avgöra om insatsen ger önskad effekt eller ej. Ett exempel kan vara att en delegerad insats är att 
omsorgspersonalen ska smörja en patient med en mjukgörande kräm varje dag. När sjuksköterskan tittar på 
patientens hud, som inte förbättrats, behöver hen ha information om patienten blivit smord dagligen för att veta 
om insatsen bör fortgå, eller om en annan kräm ska användas. För omsorgspersonalen underlättar det att insatsen 
tydligt framgår i en app på telefonen, istället för att informationen fanns på en papperslista som vid 
uppdateringar och förändringar kunde bli svårläst. 

Första området för digital signering har varit vård- och omsorgsboenden i kommunal regi. Under 2021 fortsätter 
implementeringen, tills alla verksamheter och utförare använder digital signering. Första utfallet för perioden 
2020-11-23 till 2020-12-15 visar att 52 308 delegerade insatser varit aktuella på boenden i kommunal regi. Av 
dessa är 99,5% av insatserna utförda och signerade, vilket är ett mycket gott resultat. 

Förvaltningen nådde nästan målet om att 90% skulle uppleva den kommunala hälso- och sjukvården som 
tillgänglig. Andelen nöjda patienter ökade sedan enkäten genomfördes 2018, och ökningen härrör till att 
patienterna i högre utsträckning upplever att den legitimerade personalen hade tillräckligt med tid hos en, samt 
att patienterna blev informerade i förväg vid förändringar. 

Förvaltningen nådde inte målet att 100% skulle vara smärtlindrade inom som längst 30 minuter. 
Coronapandemin kan ha påverkat resultatet på grund av bland annat högre prioriterade insatser. Under 2020 
fokuserades på en ökad tillgänglighet, under jourtid, för patienter med prioriterade tillstånd. Hemsjukvårdens 
analys visade på behov av att precisera den akuta smärtlindringen. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Andel patienterna som upplever den 
kommunala hälso- och sjukvården som 
tillgänglig 

86% 86% 89% 89% 90% 

Andel patienter med smärtgenombrott som 
får smärtlindring inom rimlig tid, som längst 
30 minuter, under jourtid 

- 97% 94% 86% 100% 

Antal tillfällen då patienter fått smärtlindring 
mer än 30 minuter efter smärtgenombrott - 7 3 14 0 

Antal avvikelser där kontakt med 
arbetsterapeut eller fysioterapeut inte 
upprättats inom tre arbetsdagar för nya 
patienter med behov av rehabiliterande 
insatser 

- 0 0 0 0 

3.5.2 Vård & Omsorg ska öka andelen medarbetare som väljer att fortsätta arbeta hos Vård 
& Omsorg 

Beslutats av 
Nämnd 

 

Nämndens formulering 
Målet är kopplat till kommunfullmäktiges fokusområde "Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med 
modiga och medskapande medarbetare och ledare". 



Nämnden för Vård & Omsorg  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 
 

   

 22 

Inom Vård & Omsorg har personalomsättningen till följd av ett hårt och ihålligt arbete minskat markant mellan 
2017 och 2018. Svårigheten att rekrytera och bemanna är ändå fortfarande den enskilt största arbetsmiljöfrågan 
för förvaltningens medarbetare och enhetschefer. Personalomsättning ökar generellt belastningen på den 
befintliga personalen och ger väsentliga kostnadsökningar för övertid, bemanningslösningar och introduktioner. 
Med många nya medarbetare ökar också riskerna för fel och kvalitetsbrister. Att bli bättre på att behålla och 
utveckla de medarbetare vi har är därför en av förvaltningens absolut viktigaste strategiska utmaningar. 

 

Fokusområde 
Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. 

 

Nämndens bedömning 

 

Kommentar på nämndmål 
Personalomsättningen har varit markant lägre under första halvåret 2020 än motsvarande halvår 2019. Den 
sviktande arbetsmarknaden har sannolikt bidragit till en lägre personalomsättning, men verksamheten har också 
arbetat vidare med förslag från medarbetarna vad som kan ge effekt. 

Några enheter har testat ständig helgtjänstgöring, vilket innebär att en medarbetare arbetar fredag till söndag 
motsvarande ca 70%, men får betalt 85%. Medarbetare och chefer på de aktuella enheterna är positiva då 
helgerna upplevs stabilare med de fasta medarbetarna, och medarbetarna med helgscheman har velat förlänga. 

Renodlade yrkesroller har framförts som viktigt för medarbetares vilja att stanna kvar hos arbetsgivaren. På 
både boenden och i hemtjänsten pågår en förflyttning av städinsatser till andra yrkeskategorier än 
undersköterskor. 

I hemtjänsten ställdes frågor till medarbetarna via en enkät för att följa upp upplevelsen av förflyttningen av 
städinsatserna. Enkäten visar att medarbetare i hemtjänsten uttrycker sig nöjda med förflyttningen och att deras 
fysiska arbetsmiljö har förbättrats. Man upplever också att arbetsgivaren bättre än tidigare tar tillvara på 
undersköterskornas kompetens. 

Något som är extra trevligt att tillägga är, "att många av kunderna kommenterar hur bra Serviceteamet är och 
det bidrar ju mycket till en positiv och trevlig jobbatmosfär. Också skönt att komma in till kunder och veta att 
det är rent och fint.” som någon skrev i sin kommentar. 

Endast ett av vård- och omsorgsboendena har följt upp effekten av förflyttningen av städinsatserna, som även 
den visar på positiva reaktioner. Medarbetarna uttrycker att de har mer tid för personcentrerad omvårdnad och 
det dagliga sociala innehållet. Kostnaden för att förflytta städet motsvarar ca en halv årsarbetare, men boendet 
ser inga negativa ekonomiska resultat eftersom de enklare kan flytta medarbetare mellan enheterna när det är 
frånvaro. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Personalomsättningen ska minska med en 
procentenhet jämfört med föregående års 
utfall 

21,8% 16,2% 17,6% 13,4% 15,2% 
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4  Uppföljning direktiv 
Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som 
ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara 
ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda 
till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört 
direktivet. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Analys verksamhetsmått 
Väntetiden till särskilt boende har sjunkit under flera år i rad. Från ett medelvärde på 130 dagar under 2017 är 
väntetiden nu nere i 43 dagar 2020 (källa Kolada). Väntetiden till särskilt boende är beroende av invånarnas 
behov av plats på särskilt boende samt tillgången på platser i kommunen. Kön sjunker, antingen då nämnden 
kan erbjuda fler platser för att möta behovet, snabbare in- och utflyttningsprocesser eller till följd av att det 
inkommer färre ansökningar om vård- och omsorgsboende. Resultatet för 2020 är påverkat av Coronapandemin, 
då färre ansökningar om plats på vård- och omsorgsboende inkom under första halvåret (mätperioden för  
nyckeltalet i Kolada om väntetid infaller under första halvåret). Oron hos en del omsorgstagare och anhöriga var 
stor, vilket innebar att en del tackade nej till erbjuden boendeplats av rädsla för att utsättas för smittspridning 
och insjukna i covid-19. För att kunna påverka möjligheten att snabbare kunna erbjuda en plats har 
myndighetsutövningen tillsammans med vård- och omsorgsboendena implementerat en ny in- och 
utflyttningsprocess. Den nya processen har skapat snabbare flöden vid in- och utflyttning, vilket minskar antal 
dagar för in- och utflyttning. Effekten på kön under första halvåret bedöms inte påverkats av den nya in- och 
utflyttningsprocessen, men på sikt förväntas en förkortad in- och utflyttningstid innebära att fler kan erbjudas en 
boendeplats inom rimlig tid. Kön har varierat under året, men är betydligt kortare än vad den var under årets 
första månader. 

Antalet hemtjänsttimmar har ökat något under ett ostadigt 2020. Timmarna minskade under april och maj månad 
och har sedan legat relativt stabilt under hösten. Minskningen i timmar under april och maj kan hänföras till att 
vissa valde att avbeställa sina hemtjänstinsatser av rädsla för att utsättas för smittspridning och insjukna i covid-
19, men också att det normala inflödet av ansökningar om hemtjänst minskade. 

Sammantaget gör detta att förvaltningen befarar att det kan komma en större mängd ansökningar under 2021, då 
det finns farhågor om att invånare inte sökt insatser som de brukar, och anhöriga inte längre orkar dra ett lika 
tungt lass. Detta kan komma att påverka behovet av hemtjänstinsatser och boendeplatser i en större omfattning 
än vanligt. 

Andelen som varit sammantaget nöjda med sin hemtjänst och sitt boende har varit något lägre än tidigare år, 
men ligger fortfarande bra i förhållande till riket och andra frågor i enkäten. Enkäten skickades ut under mars-
maj, vilket sammanfaller med att Folkhälsomyndigheten konstaterade samhällsspridning i Sverige. Det är svårt 
att avgöra i vilken mån utfallet av brukarundersökningen är påverkad av covid-19, och det bör följas upp vid 
nästkommande brukarundersökning. 

5.2 Resursmått 

  Namn Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ 57 244 58 286 57 720 60 310  

 Nettokostnadsavvikelse 12,5% 9,5% 4% 8,1%  

 
Antal omsorgstagare i verksamheten 
över 65 år 2 864 2 566  2 789 2 375 

 
Antal omsorgstagare i verksamheten 
under 65 år 160 176  130 88 

 Antal patienter i hemsjukvården     1 771 
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  Namn Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Totalt antal omsorgstagare och 
patienter i verksamheten     2 799 

Kostnad äldreomsorg kr/inv 65+ samt nettokostnadsavvikelsen presenteras i samband med delåret 2021, då detta presenteras under 
sommaren i "Vad kostar verksamheten i din kommun". 
Totalt antal omsorgstagare och patienter är lägre än om man summerar ihop omsorgstagare över och under 65 år samt antal patienter, 
eftersom man kan vara både omsorgstagare med insatser enligt Socialtjänstlagen och inskriven i hälso- och sjukvården på samma gång. 

5.3 Prestationsmått 

  Namn Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Antal lägenheter på vård- och 
omsorgsboende 608 608 668 668 668 

 Antal korttidslägenheter 42 52 42 45 50 

 Antal lägenheter för växelvård 20 10 20 17 12 

 
Beläggningsgrad vård- och 
omsorgsboende 94% 97% 96% 95%  

 Antal timmar hemtjänst 550 868 534 346 532 814 550 462 580 297 

 
Kö till vård- och omsorgsboende, antal 
personer i snitt 83 84 48 66 29 

 
Väntetid till vård- och omsorgsboende, 
antal dagar i snitt 108 130 109 61 43 

 
Personalkontinuitet i hemtjänsten, antal 
personal per brukare 19 19 19 22 17 

 Antal lägenheter för korttids/växelvård  62 62 62 62 

Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende tas fram under våren 2021 och presenteras i delårsrapporten. 

5.4 Effektmått 

  Namn Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Brukar personal i hemsjukvården alltid 
eller oftast bemöta dig på ett bra sätt?   97%  96% 

 
Andel som sammantaget är mycket eller 
ganska nöjda med sin hemtjänst (under 
65 år) 

86% 87%  80%  

 
Andel som sammantaget är mycket eller 
ganska nöjda med sitt särskilda boende. 89% 84% 84% 83% 81% 

 
Andel som sammantaget är mycket eller 
ganska nöjda med sin hemtjänst. 92% 91% 88% 89% 88% 

Nämnden genomför brukarundersökning för personer med hemtjänst under 65 år vartannat år och hemsjukvårdsenkäten vartannat år. 
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6  Personal 

6.1 Kompetensförsörjning 

6.1.1 Attrahera/rekrytera 

Olika praktiker, riktade sommarjobb och Gymnasial lärlingsanställning (GLA) var inställda från och med april 
på grund av Coronapandemin. Dessa återupptogs efter sommaren, vilket bedöms som viktigt för framtida 
kompetensförsörjning. 

Introduktion för nya medarbetare har utvecklats under våren. Sommarvikariernas introduktion har utvidgats 
genom ett samarbete med förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad samt Rekryteringscenter. För 
timvikarierna har den webbaserade introduktionen förbättrats och utökats. Arbetet med en uppdaterad 
introduktion för medarbetare är pågående, och fokuserar på att bli mer webbaserad och effektiv. För våra chefer 
har Kungsbackaledaren BAS utvecklats centralt för alla förvaltningar. 

Handledarutbildning anordnades under hösten för att fortsatt skapa goda möjligheter till utveckling för 
medarbetarna samt ett gott bemötande och handledning vid praktiker. 

Under året har förvaltningen frekvent förekommit i media, detta påverkar sannolikt vårt arbetsgivarvarumärke. 
Hur en sådan påverkan ser ut kommer förvaltningen bland annat kunna få en bild av med de nya mätningarna av 
HME, hållbart medarbetarengagemang. 

6.1.2 Utveckla/behålla 

Personalomsättningen för året är lägre jämfört med 2019. Sannolikt mest beroende på den förändrade 
arbetsmarknaden som blev under året. 2021 kommer förvaltningen att få en tydligare bild av hur medarbetarna 
upplever arbetsgivaren genom mätning av HME, hållbart medarbetarengagemang. Mätningen ger en bild av hur 
motivation, ledarskap och styrning upplevs. Det ger också ett värde på rekommendationsviljan hos 
medarbetarna, ett så kallat NPS (Net Promoter Score). Det värdet kommer sedan ligga till grund för arbetet med 
att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Under året har vissa utbildningar blivit inställda på grund av restriktioner utifrån Coronapandemin. En del 
utbildningar har dock genomförts, till exempel förflyttningsutbildning, efter att anpassningar skapats. 
Utbildning har genomförts för hygienombud, chefer och skyddsombud angående basal hygien kopplat till covid-
19. Förvaltningens chefer fick även utbildning i att leda i kris. 

Under hösten har arbetet med heltidsresan aktiverats och inför 2021 är en ny arbetsgrupp beslutad med en 
styrgrupp på ledningsnivå. Arbetet utgår ifrån kommunövergripande mål med heltidsresan samt nya mål och 
riktlinjer utifrån kollektivavtalen Allmänna bestämmelser 2020 (AB20) och Huvudöverenskommelse 2020 
(HÖK20). Med arbetet kommer en del förändringar att genomföras som ska syfta till att fler stannar hos 
förvaltningen. 

 

En god arbetsmiljö  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger som grund för en hållbar, god och trivsam arbetsmiljö. Detta bidrar 
till att fler stannar hos oss. I det arbetet ingår ett antal aktiviteter som lyfts fram extra för 2020. Extra 
skyddskommitté har genomförts varje eller varannan vecka där arbetsgivare och fackliga parter har hanterat 
frågor kring konsekvenser av covid-19. Riskbedömning kopplat till covid-19 är genomförd per verksamhet, 
löpande uppföljning har skett under året där risker och åtgärder tagits upp. Informationsmöten har hållits 
tillsammans med olika stabsfunktioner för samtliga chefer inom förvaltningen varje vecka för att informera om 
nyheter och fånga upp frågor från cheferna kring covid-19. 
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Under året har HR genomfört avslutsintervjuer med medarbetare som avslutat sin anställning i förvaltningen. 

6.1.3 Avsluta 

Avslutsintervjuer för medarbetare inom Hemsjukvården, Kvarbo och Våbo har genomförts av HR under året. 
Det har visat sig finnas utmaning med att få tag på medarbetare som ska avsluta sin anställning och inte alla är 
beredda att ställa upp. När väl intervjuer genomförts har dessa varit givande och upplevts positiva av 
medarbetarna. Underlaget ger en heterogen bild av anledning till varför man avslutar sin anställning, och det är 
därför svårt att dra slutsatser och besluta om åtgärder utifrån underlaget. 

6.2 Analys personalmått 
Andelen heltidstjänster ökar successivt i förvaltningen. Det finns skillnader mellan verksamheterna i hur 
fördelningen mellan heltid och deltid ser ut. Det finns en markant skillnad mellan män och kvinnor i 
förhållandet heltid eller deltid. Arbetet kopplat till heltidsresan ger effekt och framför oss ligger utmaningar i att 
kunna planera ut tid på ett hållbart sätt i takt med att antalet heltider ökar. 

En mindre ökning i antal medarbetare per enhetschef finns, detta kommer följas upp under 2020 för att tillse att 
det fortsatt minskar. Forskning visar att antal medarbetare per chef är av stor betydelse för vilken arbetsmiljö 
som råder. 

Sjukfrånvaro är högre, men inte i den omfattning som befarats. Korttidssjukfrånvaron är markant högre, vilket 
kopplas till konsekvenser av covid-19. Däremot minskar långtidssjukfrånvaron, ett resultat av uppföljning och 
aktivt arbete med rehabiliteringsprocesser. 

Personalomsättningen är lägre jämfört med 2019. Oavsett anledning till minskningen så är det mycket positivt 
utifrån arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi i förvaltningen. Andelen yngre medarbetare minskar, detta behöver 
uppmärksammas då den andelen av medarbetare är av vikt för att skapa stabilitet i framtida verksamhet. 

6.3 Resursmått 
  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Andel deltid 45% 45% 44,5% 40,9% 

 Andel heltid 55,5% 55% 55,5% 59,1% 

 Andel kvinnor som har deltid 46% 46% 45,7% 42,4% 

 Andel kvinnor som har heltid 54% 54% 54,3% 57,6% 

 Andel män som har deltid 25% 26,2% 25,4% 20% 

 Andel män som har heltid 75% 73,8% 74,6% 80% 

 Anställda andel kvinnor 94% 94,1% 92,8% 91,7% 

 Anställda andel män 6% 5,9% 7,2% 8,3% 

 Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad  89,8% 90% 90,8% 

 Anställda totalt 1 227 1 230 1 229 1 243 

 Antal medarbetare per chef 27 24,1 24,1 22,5 

 Antal medarbetare per enhetschef 32 28,8 28,1 27,1 

 Medarbetare 30 - 39 år 20% 19,5% 19,5% 22,1% 

 Medarbetare 40 - 49 år  23,7% 23% 21,8% 
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  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Medarbetare 50 - 59 år  29,5% 29,6% 30,9% 

 Medarbetare 60 år och äldre  11,2% 11,6% 11% 

 Medarbetare yngre än 30 år 17% 16% 16,4% 14,2% 

 Medelålder 44 44 44 45 

 Pensionsavgångar 19  27 17 

6.4 Effektmått 
  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Frisknärvaro  43,8% 56% 34,4% 

 Frisknärvaro Kvinnor  43,1% 55,4% 33,4% 

 Frisknärvaro Män  55,1% 65,7% 47,3% 

 Korttidssjukfrånvaro 4% 4% 4,1% 5,5% 

 Korttidssjukfrånvaro Kvinnor 4% 4,1% 4,1% 5,5% 

 Korttidssjukfrånvaro Män 3,2% 3,5% 3,7% 4,9% 

 Långtidssjukfrånvaro 5,2% 5,7% 5,8% 5% 

 Långtidssjukfrånvaro Kvinnor 5,5% 5,9% 6% 5,2% 

 Långtidssjukfrånvaro Män 1,5% 1,4% 2,3% 3,1% 

 Personalomsättning 21,8% 16,3% 17,6% 13,4% 

 Sjukfrånvaro Kvinnor 9,5% 9,8% 10,1% 10,7% 

 Sjukfrånvaro Män 4,7% 4,9% 6% 8% 

 Sjukfrånvaro Totalt 9,2% 9,5% 9,8% 10,5% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer  39,4% 40% 34,2% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Kvinnor  40,3% 41% 34,6% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Män  10,9% 18,4% 28,9% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre   9,3% 10,5% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år   8,6% 9,1% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre   10% 11,8% 

 Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd 30,6 32,5 31,7 35,8 
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7 Ekonomi 

7.1 Uppföljning driftbudget 
Drift (belopp tkr) 

Uppföljningsnivå (belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 
2020 

Nämnd -1 235 -1 420 -1 006 414 

Förvaltning gemensamt 11 048 792 6 578 5 786 

Kvarbo -72 155 -63 578 -65 730 -2 152 

Omsorgsboende -315 542 -323 216 -316 331 6 885 

Hälso- och Sjukvård samt Rehab -128 666 -128 785 -122 979 5 806 

Verksamhetsutveckling -29 389 -30 969 -31 501 -532 

Myndighet -351 264 -367 748 -372 121 -4 373 

Kansli och kommunikation -4 713 -5 425 -5 021 404 

Ekonomi -3 840 -3 865 -3 788 77 

HR -4 557 -3 706 -2 660 1 046 

Vikariecenter -5 724 0 12 12 

     

     

Summa -906 037 -927 920 -914 547 13 373 

Kommentarer 
Avvikelser mellan åren består främst av: 

Förvaltningen har för 2020 ett effektiviseringskrav på 20 miljoner kronor jämfört med 2019. Dessa 
effektiviseringar fokuserar främst på att förändra matleverans inom hemtjänsten, avsluta dagomsorgsresor, 
stänga restauranger för externa besökare, flytta dagomsorgen till omsorgsboendena, digitala matinköp samt 
patientavgifter. 

Under våren beslutade nämnden om förslagen, men dels på grund av andra nämnders politiska processer, samt 
dels på grund av rådande Coronapandemi kunde inte alla förslag att effektueras under 2020. Detta medför att 
vissa effektiviseringar kommer att genomföras under 2021 istället. 

I resultatet ingår statsbidrag med drygt 8 miljoner kronor samt ersättning för sjuklönekostnader med 11 miljoner 
kronor. Förvaltningen har erhållit ersättning med ca 90% av kostnaderna för merkostnader covid-19 för april-
november. Ersättning för merkostnader covid-19 avseende december månad är inte medräknade i resultatet. 
Resultatet exklusive dessa bidrag hade varit -6 miljoner kronor. 

I december 2020 togs ett nytt vård- och omsorgsboende i Särö i drift. Boendet har 80 platser. 

Socialstyrelsen har i uppdrag att noga följa hur kommunerna har hanterat utvecklingsområdena som anges i 
regleringsbreven från Regeringen samt hur kommunerna i sina egna budgetar valt att prioritera skattemedel för 
att fortsätta utvecklingen framåt. Några exempel på utvecklingsområden är utveckling av arbetsmiljö och 
arbetsvillkor, ökad personalkontinuitet, förbättrad samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och 
regionala hälso- och sjukvården, förebyggande smittspridning och utvecklat stöd till anhörigvårdare 
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Årlig lönerevision och prisuppräkningar av entreprenader och hemtjänstutförare har genomförts. Denna 
avvikelse återkommer årligen. 

 

Avvikelse i förhållande till budget: 
I resultatet ingår 8 miljoner kronor i statsbidrag och 11 miljoner kronor som ersättning för sjuklönekostnader. 
Ersättning från Region Halland för justering av ersättningsmodellen inom den kommunala hälso- och 
sjukvården med 3,9 mkr 

 

Kvarboende: Årets resultat -2,1 miljoner kronor. Under året har hemtjänsttimmarna fluktuerat mycket mer än 
normal, främst beroende på covid-19. Det har under året varit av yttersta vikt att kunna klara bemanningen i 
hemtjänsten och det har då varit svårt att reglera bemanninen på det mest optimala sättet. Inom hemtjänsten har 
även ett arbete med kontinuiteten pågått under året. 

För Covid-teamet som har arbetat speciellt med covid-patienter, har vi ej fått täckning för merkostnader 
avseende december månad. 

 

Vård och omsorgsboende: Årets resultat +6,8 miljoner kronor. Verksamhetens överskott beror på en rad 
anledningar, dels på de bidrag som erhållits men också på att dagomsorgsverksamheten och växelvården har 
varit stängd under delar av pandemin. Omfördelningar mellan verksamheterna har skett under året för att lösa 
det för våra brukare på bästa sätt. 

 

Hemsjukvård och rehabilitering: Årets resultat +5,8 miljoner kronor. Kostnaden för bemanningsföretag har 
gått från 6,4 mnkr år 2019 till 430 tkr år 2020. Covid-19 har medfört att personalkostnaderna har ökat under 
året. 

Överskottet totalt beror främst på en tillfällig justering från Region Halland för hemsjukvårdavtalet med 3,9 
miljoner kronor 

 

Myndighetsutövning: Årets resultat -4,3 miljoner kronor. Hemtjänsttimmarna har under året varit högre än 
budgeterat, dels för att antalet brukare ökar men även på grund av att växelvård och dagomsorg har varit delvis 
stängda under året. En omfördelning har skett av budget under året från verksamheter som ej utförts till 
myndighet för att delvis täcka upp för konsekvenser av pandemin. 

Effektiviseringar avseende matdistribution har inte kunnat realiseras under året med 7 miljoner kronor. Detta 
arbete kommer att fortsätta under 2021. 

Ett beslut finns nu mellan Region Halland och kommunerna gällande ersättning för betalningsansvarsdagar från 
hösten 2018. Detta har påverkat resultatet med +2,3 miljoner kronor. 

 

Verksamhetsutveckling: Året resultat -0,5 miljoner kronor. Merkostnader för covid-19 avser främst kostnader 
för sjukvårdsmaterial för covid-19 i december månad som ännu ej är återsökta. 

 

Nämnd och Förvaltning gemensamt: Årets resultat +6,2 miljoner kronor. Överskottet beror främst på att 
förvaltningsreserven till största delen ej använts under året. 
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Ekonomi, HR, Kansli och Kommunikation: Årets resultat +1,5 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del 
på de medel som erhållits från omställningsfonden och att interna utbildningar inte kunna genomföras enlig plan 
på grund av pandemin. 

 

Vikariecenter: Årets resultat är +- 0. Under året har effektiviserings kunnat genomföras och därmed har 2,5 
miljoner kronor återbetalat till användande förvaltningar. 

7.2 Uppföljning investeringsbudget 
Investeringar (belopp tkr) 

(Belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 
2020 

Löpande årliga investeringar     

Utgifter -5 043 -7 622 -5 750 1 872 

Övriga investeringar     

Inkomster     

Utgifter -4 118 -3 751 -103 3 648 

Netto -9 161 -11 373 -5 853 5 520 

Kommentarer 
Löpande investeringar består främst av återinvesteringar och grundutrustning till vård och omsorgsboenden. 
Under 2020 flyttade Myndighet ut från Omsorgens hus till Borgmästaren, detta krävde en del anpassningar för 
att kunna genomföras. 

Övriga investeringar består främst av tekniska lösningar. Förvaltningen har avsatt investeringsmedel för att 
kunna testa nya tekniska lösningar. Förhoppningen är att flertalet av dessa inköp ska förbättra arbetsmiljön på 
ett positivt sätt för medarbetarna. 

På grund av Coronapandemin har dessa investeringar inte prioriterats fullt ut under året. Förvaltningen har även 
under året haft tillgång till statsbidrag som i vissa fall kunnat användas till att köpa in tekniska produkter som 
annars skulle belastat investeringarna. 
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8 Hållbarhetsbokslut 
Nämnden för Vård & Omsorgs verksamhetsområde berör framförallt social hållbarhet, men även till viss del 
ekologisk hållbarhet. Under 2020 har nämnden för Vård & Omsorg haft ett direkt fokus på att hantera 
Coronapandemin. Det innebär att övrigt hållbarhetsarbete har fått stå tillbaka för direkt omställningsarbete för 
att möta de föränderliga nulägen som rått. 

 

Globalt mål 3. Hälsa och välbefinnande.  

Delmål om att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa, samt 
tillgängliggör sjukvård för alla. Målet omfattar alla dimensioner av hälsa och välbefinnande och alla åldrar. 

I Sverige genomförs nu primärvårdsreformen "God och nära vård", som kommer att rita om kartan för var, när 
och hur vård ges till invånarna. Primärvårdsreformen syftar bland annat till att flytta vården närmare invånarna, 
vilket kommer att påverka både primärvården, under regionens ansvar och hemsjukvården, under kommunens 
ansvar. Nämnden för Vård & Omsorg fattade under 2020 beslut om ett mål om att "patient och omsorgstagare 
ska få en god och nära vård och omsorg" för att öka fokus på primärvårdsreformen och kvalitén i verksamheten 
under omställningstider. 

En god samverkan med andra aktörer, såsom region Halland och övrig primärvård i vårdcentralerna, är av stor 
vikt för invånarnas hälsa och välbefinnande. Samverkan mellan kommun, region och primärvård har 
intensifierats under Coronapandemin, men är också ett område där vi behöva lägga extra mycket fokus 
framöver. När samverkan inte fungerar, och när upprättade arbetssätt inte fungerar drabbar det den enskilde 
patienten. 

Covid-19 är en smittsam sjukdom och omfattas inte av målet om hälsa och välbefinnande, men nämnden för 
Vård & Omsorg påtalar också att till följd av Coronapandemin har inte "främjandet av mental hälsa" fortsatt 
framåt på samma sätt som tidigare år. Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden samt vissa insatser som 
ställts in till följd av risk för smittspridning har påverkat både omsorgstagare och närstående. Samtidigt har, tack 
vare samtliga insatser som gjorts och där ovan nämnda två varit en del, smittspridningen kunnat begränsas inom 
nämndens verksamhetsområden. 

Den uppsökande verksamheten gick in i 2020 med fokus på att bryta ofrivillig ensamhet. Under pandemin 
ställde uppsökande verksamhet om, och har haft telefonkontakt med omsorgstagare som upplevt ofrivillig 
ensamhet. Det är sannolikt att under pandemin har den mentala hälsan för målgruppen som Vård & Omsorg 
arbetar med försämrats, till följd av isolering och oro. 

 

Globalt mål 5. Jämställdhet 

Nämnden för Vård & Omsorg arbetar för att ställa om till en heltidsorganisation. Heltidsarbete är en nyckel till 
jämlika villkor under hela livet för båda könen. Vård & Omsorg deltar i satsningen "heltid som norm" 
tillsammans med andra aktörer såsom fackförbundet Kommunal. Utfallet för heltidsarbetande under 2020 har 
ökat jämfört med tidigare år, och ligger strax under 60%. Det är fortfarande många medarbetare som själva inte 
önskar arbeta heltid, vilket både gör det till en arbetsgivarfråga, och till en samhällsfråga. Ojämlikheter mellan 
könen i samhället består även in i yrkeslivet. 

Kungsbackas utfall av heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning visar på en ökande trend. Arbetet med heltid som norm fortsätter med målsättningen att 
fler arbetar heltid. 
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Globalt mål 12. Hållbar konsumtion och produktion 

Under målet om hållbar konsumtion och produktion och delmålet om att halvera matsvinnet i världen hade 
Vård & Omsorg förhoppningar om att två olika projekt skulle ge effekt. Tyvärr har båda stannat upp under 
Coronapandemin, och bedömningen är att projekten gett mycket begränsade effekter på målet om hållbar 
konsumtion och produktion. Projekten var "Goda måltider", som drevs tillsammans med måltidsverksamheten 
på förvaltningen för Service och "Resurssmart äldreboende" som drev tillsammans med Göteborgsregionen. 
Liknande projekt drevs även lokalt på vård- och omsorgsboenden, men inte heller dem har kunnat redovisa 
något resultat som har bärighet på hållbar konsumtion och produktion under 2020. Däremot har andra resultat 
kunnat uppnås, speciellt inom projektet "goda måltider", där projektet förutom måltiderna fokuserade på dans 
och balans. Medarbetare som deltog i projektet observerade att de boende generellt blev mycket gladare och 
piggare efter att ha deltagit i dansaktiviteter. Några åt bättre och blev lugnare med bättre sömn, och några visade 
bättre rörlighet och motorik. 

Vård & Omsorg har deltagit i framtagande av kemikalieplanen och genomfört inventeringar och riskanalyser 
kopplade till farliga kemiska produkter. Detta har resulterat i att farliga kemiska produkter har rensats bort till 
förmån för mindre farliga varianter. Inventeringar av farliga kemiska produkter kommer att genomföras årligen. 

 

Globalt mål 11. Hållbara städer och samhällen 

Kommunen har enligt socialtjänstlagen 5 kap 5 § ansvar för att "inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd". Eftersom den demografiska utvecklingen pekar på 
fler äldre i samhället, kommer fler vård- och omsorgsboenden behövas i framtiden. Under 2021 öppnar Särö 
vård- och omsorgsboende, men samtidigt stängs Bukärrsgårdens vård- och omsorgsboende. Detta innebär att 
summan av antal nya lägenheter endast handlar om ett tjugotal. Utbyggnadstakten beskrivs i lokalplanen, som 
uppdateras årligen. Om förseningar uppstår för planerade boenden, påverkar det den vård och omsorg som kan 
ges kommunens invånare genom att fler blir kvar i hemmet med omfattande insatser från hemtjänsten. 

Nämnden har också enligt socialtjänstlagen 3 kap 2 § i uppdrag att delta i samhällsplaneringen och det ska 
bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre 
bostadsområden i kommunen. Nämnden ska också verka för att offentliga lokaler och allmänna 
kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla. Nämnden ska även i övrigt ta initiativ till och 
bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, äldre och 
andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. 

 

Samverkan 

De flesta perspektiv i hållbarhetsbokslutet behöver ses utifrån ETT Kungsbacka, eftersom många förvaltningar 
är involverade (Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg bedriver hälso- och sjukvård och insatser inom 
socialtjänsten, Kultur & Fritid ansvarar för träffpunkterna och med det förebyggande arbetet, 
samhällsplaneringen utformas under Stadsbyggnadskontoret, lokalförsörjningsprocessen och 
måltidsverksamheten tillhör Service osv). Utanför kommunen finns de närliggande regionerna, 
pensionärsföreningar, företag och andra aktörer. Endast med god och tät samverkan mellan alla aktörer som är 
involverade kan en hållbar vård och omsorg skapas. 
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9 Verksamhet som utförs av externa aktörer 
Kommundirektören har fått i uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. 
Kommundirektören ska kartlägga andelen tjänster som utförs av externa aktörer i syfte att öka denna andel 
under följande fyra åren. Detta ska återrapporteras i årsredovisningen. 

Verksamhet Andel av 
verksamhetsvolym 

Kostnad för verksamhet, 
kronor 

 Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 

Kundval inom hemtjänsten (LOV) 10,3 % 12,5 % 27 239 351 36 407 768 

Vård- och omsorgsboenden, permanenta platser 39 % 34,8 % 139 322 874 144 855 304 

Korttidsplatser 16 % 16 % 4 916 194 4 765 719 

Inom nämnden för Vård & Omsorgs verksamhetsområde bedrivs kundval inom hemtjänsten (LOV) och fyra av 
kommunens vård- och omsorgsboenden drivs på entreprenad (LoU). 

Inom hemtjänsten kan utförarna välja att utföra endast serviceinsatser (städ, tvätt osv) eller både service- och 
omsorgsinsatser (alla insatser). Nämnden har även valt att dela upp kommunen i sex olika geografiska områden. 
Detta ökar möjligheten att kunna starta företag och vara valbar som en utförare av hemtjänst, när utförarna kan 
välja omfattning på sitt engagemang. 

De omsorgstagare som inte väljer någon utförare av hemtjänst får ett så kallat "icke-valsalternativ". I 
Kungsbacka är ickevalsalternativet den kommunala utföraren. 

Nämnden och förvaltningen har en löpande dialog med utförarna, bland annat på regelbundna utförarträffar. 

Under hösten 2020 antogs en ny konkurrensutsättningsplan i nämnden för Vård & Omsorg, vilken kommer att 
ligga till grund för framtida konkurrensutsättningar under mandatperioden. Nämnden beslutade också under 
hösten 2020 att konkurrensutsätta ett av de kommunala vård- och omsorgsboendena, Löftagården, under 2021. 

I december 2020 togs ett nytt omsorgsboende i Särö med 80 platser i drift. Boendet drivs i egen vilket förklara 
den procentuella förändringen mellan åren.  

Under rådande Coronapandemi har det skett tillfälliga förändringar i antalet korttidsplatser/ växelvårdsplatser 
för att ha möjlighet att ge bästa omvårdnaden till våra brukare. 
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