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Vård & Omsorg  
på en minut 

Nämndens uppdrag är att ge vård och omsorg till 
de kommuninvånare som är i behov av det i enlighet 
med socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och 

i överenskommelse med Region Halland. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg står inför stora 
utmaningar. Utmaningarna handlar bland annat  
om att fler i samhället blir äldre, kompetens- 

försörjning, ekonomi samt förändrade förväntningar 
och krav på våra verksamheter. Samhället förändras  

och vi behöver anpassa oss till det.

3 000 
Antal omsorgstagare 

och patienter

550 000 
Antalet hemtjänst-
timmar på ett år 

733
Antal lägenheter inom 

vård- och omsorgsboende

90,9% 9,1%
Andel anställda 

kvinnor respektive män 

1 000 000 
Antalet besök av 

hemtjänsten på ett år 

86%
Andel som är mycket 

eller ganska nöjda 
med sin hemsjukvård11

Antal vård- och 
omsorgsboenden 

1 mkr 
Vår tilldelade budget 

för 2022
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Nytänkande, 
innovation 
och mod!

U nder de senaste två 
åren har vi varit 
tvungna att förändra 
våra arbetssätt. Vi har 

fått arbeta snabbt med nya lösningar 
och vi har upplevt förändringar 
och omständigheter som påverkat 
hela världen på ett sätt vi inte varit 
med om tidigare. Samtidigt har 
vi under flera år pratat om att  
omvärlden förändras, arbetssätten 
förändras och inte minst att 
samhället förändras. 
Förändringar har 
alltid skett men 
förändringarna 
är snabbare och 
kraftigare nu än 
tidigare. 

Det är en 
ekvation som inte går ihop. Vi kan 
inte fortsätta arbeta på samma 
sätt och bara tillföra mer resurser. 
Samhället och behoven förändras 
mer än så. Ökningen av den grupp 
som behöver vård och omsorg är så 
stor att vi inte kan fortsätta arbeta 
som tidigare. Vi måste arbeta på 
ett annat sätt för att resurserna ska 
räcka till. Tillsammans med andra 
förvaltningar, genom Ett Kungs-
backa och genom medskapande 

med föreningar och näringsliv. 
Det kommer att krävas både 
nytänkande, innovation och mod hos 
medarbetare, chefer och politiker 
för att vi ska lösa utmaningen. 
För att citera Morten Hyllegaard, 
en föreläsare som gästat Kungs-
backa vid några tillfällen, handlar 
välfärden om att färdas väl. 
Det behöver inte innebära mer av 
allt utan snarare att vi blir bättre på 
att se och förstå vad som är viktigast 

för den enskilde och 
vad som gör att våra 
invånare upplever 
tiden med oss som god. 

När jag tittar bakåt 
på vad förvaltningen 
för Vård och Omsorg 
gjort de senaste åren 

ser jag enormt mycket utveckling, 
framåtanda och en stor omtänk-
samhet. När jag tittar framåt är det  
inte lika tydligt, samhället förändras 
och vårt uppdrag blir mer komplext. 
Även om vi inte riktigt vet vart vi 
är på väg är jag övertygad om att 
det kommer att ske med samma 
driv, innovationskraft och omtanke.

Karl Lundgren, 
Tillförordnad förvaltningschef, 

Vård & Omsorg

”Vi måste 
arbeta på ett 

annat sätt för att 
resurserna ska 

räcka till.”
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Kommunens 
vision och mål 
Politikerna har fattat beslut om hur de vill att det ska vara att bo 
och leva i Kungsbacka år 2030. ”I Kungsbacka växer framtiden” är 
vår vision. Här skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, 
trygga och nytänkande. Vi tar till vara på varje människas potential 
och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet. 

För att nå visionen har fem kommunövergripande mål tagits fram. 
Alla förvaltningar ska bidra till att målen uppnås utifrån sina förut-
sättningar. Nämnden för Vård & Omsorg har därefter kompletterat 
med mål för det nämnden tycker är extra viktigt för vår förvaltning.

För att ta del av kommunens vision och mål i sin helhet, besök kungsbacka.se

Mål 1 - En attraktiv 
kommun att bo,  

verka och vistas i
I Kungsbacka ska invånarna vara trygga och få en 
god omsorg när de behöver stöd för att få livet att 
fungera. Vi ska ha välkomnande och trygga miljöer 
och samtidigt erbjuda mötesplatser för samvaro, 
rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

 Mål 2 - En hållbar utveckling 
och en hälsosam miljö

Kungsbacka ska växa med en långsiktigt hållbar 
ekonomi. Valfrihet, mångfald och livskvalitet ska 
prägla vardagen och locka nya invånare. Växtkraften 
ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden.

 Mål 3 - Bästa företags- 
klimatet i Västsverige 

Kungsbacka är en möjliggörare för entreprenörer och 
företagsamma människor. Vi samverkar med närings-
liv och utbildning för att skapa nya arbetstillfällen 
och bidra till personalförsörjning i våra verksamheter.
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 Mål 4 - I Kungsbacka 
utvecklas vi hela livet 

I Kungsbacka stärks individens och familjens 
egen förmåga att ta hand om sitt liv. Vi utvecklar 
barn och ungdomar för att de ska nå sin fulla 
kapacitet och för en god självkänsla.

 Mål 5 - Ett medskapande 
samhälle och en  

öppen attityd 
Kungsbacka är en attraktiv arbetsgivare med 
modiga och medskapande medarbetare. Digitali-
seringen gör att vi hittar smartare tjänster och 
effektivare arbetssätt. Här jobbar människor  
som vill, vågar och kan.
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Här skapar vi det goda livet tillsammans. 
Vi är öppna, trygga och nytänkande.



Nämndmål – nämndens
prioritering för åren framåt
Nämnden för Vård & Omsorg har möjlighet att 
fatta egna mål utöver de kommunövergripande 
målen. Nämnden har valt att fatta beslut om 
tre sådana mål för åren framåt.

Nämndmål - Antalet personal som en
hemtjänstmottagare möter under 

14 dagar ska årligen minska och år 2025 
uppgå till maximalt 14 medarbetare 

Omsorgstagare i hemtjänsten ska ha en personalkontinuitet de är nöjda med. 
En hög personalkontinuitet bidrar till ökad trygghet för de enskilda. En 
högre personalkontinuitet bidrar också till ökat förtroende för personalen.
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Indikator Utfall 
2019

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Målvärde 
2022

Personalkontinuitet, antal personal 
som en hemtjänstmottagare 
möter under 14 dagar, medelvärde

22 17 16

Andel hemtjänsttagare som haft 
fler än 14 personal under 14 dagar, 
procent

- - 61% Lägre 
än 61%

Färre 
än 16



Nämndmål - Andelen enskilda i våra 
verksamheter som har en aktuell 
genomförandeplan ska årligen öka 

och år 2025 uppgå till minst 95 procent

Omvärldsspaningar visar att omsorgstagare kommer att vilja vara mera 
delaktiga i beslut som avser den egna vården och omsorgen. Likaså ökar 
kraven på behovsanpassning utifrån den enskildes önskemål. Genom- 
förandeplanerna ska skapa en tydlig struktur för det praktiska genom- 
förandet och uppföljningen av insatsen. Genomförandeplanen är också 
till för att säkerställa omsorgstagarens inflytande och delaktighet i  
utförandet av insatsen.

En genomförandeplan ska upprättas senast fyra veckor efter att  
omsorgstagaren har fått ett biståndsbeslut verkställt. När vi följer upp 
andelen aktuella genomförandeplaner inkluderar vi därför inte de om-
sorgstagare som fått ett biståndsbeslut verkställt de senaste fyra veckorna. 
Vi tar i nämndmålet höjd för att det därför kommer finnas omsorgstagare 
som inte har en aktuell genomförandeplan de första veckorna, men  
arbetar självklart efter att 100 procent av omsorgstagarna ska ha en  
aktuell genomförandeplan.

Indikator Utfall 
2019 *

Utfall 
2020 *

Utfall 
2021 *

Målvärde 
2022

Andel aktuella 
genomförandeplaner ---

Lägre än 
utfallet för 

2021

Omvärldsspaningar visar att 
omsorgstagare kommer att 
vilja vara mera delaktiga i 
beslut som avser den egna 

vården och omsorgen.
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* Utfall 2021 kommer att redovisas under 2022. Utfall för 2019 och 2020 saknas. 



Nämndmål - Andelen 
medarbetare och chefer 
som väljer att avsluta sin 

anställning hos Vård & 
Omsorg ska år 2025 uppgå 

till maximalt 12 procent

För att kunna leverera en god och nära vård 
och omsorg behöver vi medarbetare och chefer. 
Behovet är stort av medarbetare med utbildning 
och kompetens inom sina verksamhetsområden. 
En viktig del för att klara bemanningen åren 
framåt är att minska personalomsättningen. Vi 
behöver fortsätta att rekrytera nya med arbetare 
och bli bättre på att behålla och vidareutveckla 
befintliga kollegor.

En viktig del för att klara 
bemanningen åren  

framåt är att minska  
personalomsättningen.
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Indikator Utfall 
2019

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Målvärde 
2022

Personalomsättning 
i Vård & Omsorg 17,6% 13,4% 12%11,85% *

* Utfallet avser personalomsättningen per november 2021 de senaste 12 månaderna. En förklaring till utfallet 
kan bero på att medarbetare inte tenderar att byta arbete under en pågående kris. Detta är en effekt som kan 
ses på hela arbetsmarknaden.   



Så hänger det ihop 
– från kommunövergripande mål till aktiviteter 

ute i verksamheten

Vision 2030, de kommunövergripande 
målen och nämndmålen utgör den  
politiska styrningen av våra verksam-
heter. Den politiska styrningen är  
central i en kommun och när vi  
arbetar med målen är det demokrati  
i praktiken! Utgångspunkten är att 
politiken bestämmer vad som ska  
göras och förvaltningen har bäst  
kunskap om hur det ska göras. 

För att konkretisera den politiska 
styrningen tar förvaltningen fram 
genomförandeplaner. Arbetet med 
genomförandeplaner startar under 
hösten när politikerna har fattat beslut 
om nämndbudgeten. Utifrån målen 
i nämndbudgeten bestämmer varje 
verksamhet och enhet vilka aktiviteter 
man ska arbeta med. Aktiviteterna ska 
sedan bidra till att nå de gemensamma 
målen. Därefter följer förvaltningen 
löpande upp målarbetet under året. 

Det här är vår styrmodell som vi  
årligen arbetar efter.

Utöver den politiska styrningen med 
mål arbetar förvaltningsledningen 
med en utvecklingskarta. Utvecklings-
kartan är styrande för vilka utveck-
lingsprojekt som ska genomföras. 
Utvecklingsprojekten bidrar till att 
effektivisera vår verksamhet men  
också att ställa om våra arbetssätt 
inför framtiden. 

Arbetet med de politiska målen, 
verksamheternas och enheternas 
aktiviteter och förvaltningsledningens 
utvecklingskarta ska bidra till den mål-
bild som finns för Vård & Omsorg – att 
vi lever livet hela livet och att invånaren 
lever ett tryggt och värdigt liv utifrån 
sina behov och förutsättningar. Samti-
digt lever vi en omvärld som ständigt 
förändras och när samhället förändras 
behöver vi också förändra oss. 

Vision 2030

Nämndmål

Kommunövergripande mål

Utvecklingskarta

Kä
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Målbild

Genomförandeplan/
aktiviteter
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Hur tar vi oss an ett samhälle i förändring? 

Vård & Omsorg står inför stora 
utmaningar. Utmaningarna handlar 
bland annat om att fler blir äldre, 
kompetensförsörjning, ekonomi samt 
förändrade förväntningar och krav på 
våra verksamheter. För att möta dessa 
utmaningar arbetar vi med att:

Utmana befintliga arbetssätt genom 
en effektiv styrning av de resurser 
som vi har. Det innebär att vi ska 
fortsätta leverera en god vård och 
omsorg till ett ökat antal omsorgstagare 
samtidigt som skatteintäkterna minskar. 

Göra det tillsammans. Vi möter 
framtiden tillsammans som ett Vård 
& Omsorg och med en större del-

aktighet av civilsamhället, närings-
livet och andra aktörer. Det innebär 
även att omsorgstagare tar ett större 
egenansvar.

Tänka nytt och kreativt samt tar 
tillvara på digitaliseringens möjlig-
heter. Vi använder smarta digitala 
lösningar för att frigöra varma  
händer där de gör mest nytta. Digitala 
lösningar skapar också nya förutsätt-
ningar för omsorgstagare att vara mer 
delaktiga och självständiga. 

Genom en effektiv styrning, att vi 
gör det tillsammans och att ta till-
vara på digitaliseringens möjligheter 
möter Vård & Omsorg ett samhälle i 
förändring.  



Varifrån kommer våra pengar 
och hur använder vi dessa?

Kommunfullmäktige beslutar årligen hur mycket 
pengar varje förvaltning i Kungsbacka ska få. Det är 
inte bara Vård & Omsorg som behöver pengar utan 
exempelvis skolan, individ- och familje omsorgen, 
kulturen, fritid och teknik behöver också pengar för 
att bedriva sin verksamhet. Alla behöver pengar och 
det är politikernas ansvar att fördela våra gemen-
samma medel mellan förvaltningarna.

För år 2022 beslutade kommunfullmäktige att ge 
Vård & Omsorg 1 022 689 000 kr, cirka en miljard 
kronor. Pengarna ska täcka alla kostnader i verksam-
heten, som till exempel löner, hyra, mat och bilar. 
Jämfört med år 2021 fick Vård & Omsorg cirka 44 
miljoner kronor mer för år 2022. Trots tillskottet är 
budgeten mindre än vad Vård & Omsorg behöver 
för att kunna bedriva verksamheten. Det innebär 
att vi alla tillsammans behöver hjälpas för att få 
budgeten att räcka till. Det fungerar nästan som en 
hushållsekonomi, vi måste anpassa våra utgifter efter 
våra inkomster. De senaste åren, framförallt 
under pandemin, har kommunerna i Sverige fått en 
del extrapengar från staten, det som kallas statsbi-
drag. Det är osäkert huruvida statsbidragen kommer 
att öka eller minska åren framåt. Det innebär att 
statsbidragen inte är några pengar vi kan räkna med. 

På nästa sida visar vi hur den budget som Vård & 
Omsorg fått från kommunfullmäktige planeras att 
användas under år 2022.
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Budget 
2022 
Vård & Omsorg har fått tilldelat 
cirka 1 miljard kronor i budget för 
2022. Så här är det tänkt att 
pengarna kommer att användas:

Personal- 
kostnad

61%

Externa 
utförare av 
boende och 
hemtjänst

17%

Övrigt
11%

Hyres-
kostnad

7%

Matkostnad
3%

Bil-
kostnad

1%

Vård och omsorgsboenden
480 mkr
Vård- och omsorgsboenden drivs av olika utförare. 
Från och med i år ingår dagomsorgen i verksamheten. 
Ersättningarna skiljer sig åt mellan de olika boendena 
på grund av att vissa är upphandlade enligt Lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Ersättningen varierar mellan 
cirka 1 300–1 700 kronor och inkluderar alla kostnader för 
att driva boendet förutom lokalkostnaden.

Hemtjänst
273 mkr
Hemtjänsten bedrivs 
av olika utförare.  
Alla ersätts per 
biståndsbedömd 
timme. I ersättningen 
ingår kostnader för 
lön, lokal, bil, restid 
osv. Ersättningen 
för serviceinsatser 
är 394 kr och för 
omsorgsinsatser  
434 kr per timme 
(2021). Ersättningen 
räknas upp årligen.

Hemsjukvården
I kostnaden för 
hemsjukvården 
ingår framför allt 
personalkostnader 
för sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter 
och fysioterapeuter.

136 mkr

Stab, 
nämnd 
och IT 

75 mkr I kostnaden för myndig-
hetsutövning ingår fram-
för allt personalkostnader 
för biståndshandläggare 
och bostadsanpassning.

Myndighetsutövning
42 mkr

I övrigt ingår 
kostnader för 
bland annat 
anhörigstöd.

Särskilda 
uppdrag 
med flera

17 mkr
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En attraktiv 
kommun att bo, 

verka och vistas i
Det ska vara tryggt att bo hemma med hjälp av Vård  
& Omsorg eller på ett boende. Vi arbetar därför med  
fokusområdet ”I Kungsbacka ska invånarna vara trygga  
och få en god omsorg när de behöver stöd för att få  
livet att fungera.”

Ett ökat inflöde till våra verksamheter innebär att vi 
behöver fortsätta att utveckla våra arbetssätt för att möta 
framtiden. Vi behöver kvalitetssäkra hur vi arbetar, bygga 
och planera för nya boenden samt se över möjligheten  
att renodla olika yrkesroller. Genom att renodla yrkes- 
kategorier nyttar vi kompetenser på bästa sätt vilket också 
bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Inom hälso- och sjukvården pågår en omfattande  
omställning genom en ”god och nära vård”. God och  
nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för  
den omställning som sker inom hälso- och sjukvården. 
Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras 
och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov  
och förutsättningar. Vi behöver öka kunskapen om vad 
omställningen innebär för Vård & Omsorg samt anpassa 
styr- och uppföljningsarbetet utifrån det.

Utöver en god och nära vård kommer en ny socialtjänst-
lag preliminärt att träda i kraft den 1 januari 2023. Vi 
behöver vara proaktiva och utreda samt planera för vad en 
ny socialtjänstlag kommer innebära för Vård & Omsorg.  

Genomförandeplan 
Mål, aktiviteter och förväntad effekt
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Aktiviteter
• Säkra digitala patientmöten  

(HSV Rehab)
• Kvalitetssäkra demensenheter 

genom Stjärnmärkning (VÅBO, 
Korttid)

• Ökad möjlighet till rehabilitering  
för enskilda (Korttid)

• Ta fram checklistor vid inskrivnings-
samtal (HSV SSK)

• Kartlägga sjuksköterskans arbets-
uppgifter (HSV SSK)

• Utveckla e-tjänster som efterfrågas 
av medarbetare och enskilda (VU)

• Utföra en analys av nuläge och öns-
kat läge utifrån den hallands- 
övergripande målbilden för  
god och nära vård (VU)

• Revidera befintlig struktur för upp-
följning och rapportering i för- 
hållande till god och nära vård (VU)

• Utreda, planera och följa vad ny 
socialtjänstlag samt andra lagkravs-
förändringar kommer att innebära 
för verksamheten (VU)

• Stödja verksamheten i att öppna nya 
vård- och omsorgsboendet Björkris 
(VU)

• Planera för nytt vård- och omsorgs-
boende i Anneberg utifrån enskildas 
och medarbetares behov (VU)

Förväntad effekt
För att öka omsorgstagarens delak-
tighet i utformandet av vården och 
omsorgen arbetar vård- och omsorgs-
boende med Stjärnmärkning. Stjärn-
märkning är en utbildningsmodell 
som tagit fram av Svenskt Demens- 
centrum. Genom att arbeta med 
digitala patientmöten ökar vi delaktig-
heten i patientens rehabilitering. Det 
är också ett sätt att möta den yngre 
generationen av patienter som finner 
trygghet genom att kommunicera 
digitalt. 

Vi ska nyttja våra kompetenser  
på bästa sätt. En kartläggning och 
renodling av sjuksköterskans arbets-
uppgifter kan skapa mer patientnära 
tid vilket bland annat ökar trygg- 
heten hos patienten. För att säkerställa 
patientens delaktighet vid inskrivning 
ska en checklista för inskrivnings- 
samtal tas fram. 

Genom att arbeta med analyser 
samt strukturer för uppföljning och 
rapportering av god och nära vård 
ökar vi kunskapen om omställningen 
i organisationen. Vi får även bättre 
förutsättningar att styra och följa upp 
utifrån omställningen. 

Ett ökat inflöde till våra 
verksamheter innebär att 
vi behöver fortsätta att 

utveckla våra arbetssätt 
för att möta framtiden. 
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Antalet personal som en hem-
tjänstmottagare möter under 14 

dagar ska årligen minska och 2025 
uppgå till maximalt 14 medarbetare

Andelen enskilda i våra verksamheter 
som har en aktuell genomförandeplan 

ska årligen öka och 2025 uppgå  
till minst 95 procent Vi har under de senaste åren arbetat 

intensivt med att minska personalkon-
tinuiteten inom hemtjänsten i egenregi. 
Arbetet har gett resultat. Vi har gått 
från att tillhöra de 25 procent sämsta 
kommunerna i landet till ett resultat som 
är i linje med de 50 procent mittersta 
kommunerna. Vi har dock en bit kvar för 
att nå nämndens beslutade mål.

Vi behöver bli bättre på att sprida goda 
exempel på arbetssätt som förbättrar 
personalkontinuiteten. Det handlar 
också om att tydliggöra koordinatorernas 
roll som är central i planeringen för att 
optimera bemanningen. Det är idag inte 
tydligt hur vi ska hantera personalkon-
tinuiteten i förhållande till ekonomi och 
bemanning. Vi behöver även inkludera 
medarbetarna i kontinuitetsarbetet. För 
att nå nämndens mål behöver hela orga-
nisationen hjälpas åt. Här ska exempelvis 
verksamhetsutveckling stödja hemtjänsten 
för att förbättra personalkontinuiteten. 

Aktiviteter
• Tydliggöra koordinatorns roll och  

öka deras kunskap kring planering  
och bemanning (Kvarbo)

• Införa kontinuitetsambassadörer  
i referensgrupp (Kvarbo)

• Utreda och utvärdera hur vi ska  
säkra upp bemanningen framöver 
(Kvarbo)

• Stödja hemtjänsten i egenregin  
för att förbättra personalkontinuiteten 
(VU)

• Lagkravsbevaka och stödja hem- 
tjänsten i egenregin i införandet av  
fast omsorgskontakt inom hemtjänsten 
(VU)

Förväntad effekt
En bättre personalkontinuitet bidrar till 
ökad trygghet att bo kvar hemma med 
stöd av hemtjänsten. Det bidrar också 
till ett ökat förtroende för personalen. 
Personalkontinuiteten mäts årligen. 

Omsorgstagare vill vara mer delaktiga 
i sin vård och omsorg. Det innebär att 
vi behöver fortsätta att arbeta med att 
säkerställa att de har möjlighet att på-
verka hur beslutade insatser ska utföras.

Genomförandeplanen ska säker-
ställa omsorgstagarens inflytande och 
delaktighet i utförandet av insatsen. I 
samband med att en genomförande- 
plan upprättas eller följs upp ska 
omsorgstagaren alltid erbjudas att vara 
delaktig. Delaktighet kan uppnås på 
olika sätt och i olika former. För bästa 
möjliga inflytande behöver förutsätt-
ningarna för deltagandet och inflytandet 
anpassas till omsorgstagaren. Det ska 
framgå i genomförandeplanen hur 
omsorgstagaren har varit delaktig och 
hur hen har utövat sitt inflytande.

Individens behov i centrum, IBIC, är 
ett arbetssätt som är utvecklat av Social-
styrelsen. IBIC bygger på att det som 

individen erbjuds från socialtjänsten 
ska utgå från individens behov, resurser 
och mål. Arbetet med att införa IBIC 
är en omfattande process som påverkar 
stora delar av verksamheten.    
 
Aktiviteter
• Implementera IBIC nästa steg 

(Kvarbo, Korttid och VÅBO)
• Ta fram ett gemensamt arbetssätt för 

genomförandeplanen (Kvarbo)
• Säkerställa genomförandeplaner på 

korttidsboende (Korttid)

Förväntad effekt
Aktiviteterna bidrar till en hög andel 
aktuella genomförandeplaner där 
omsorgstagaren varit delaktig i utfor-
mandet av planen. Det leder till att 
omsorgstagare upplever en hög grad 
av delaktighet och inflytande över sin 
beslutade insats.
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En hållbar ut-
veckling och en 
hälsosam miljö 

Andelen äldre ökar kraftigt vilket 
innebär ett ökat inflöde till Vård & 
Omsorgs verksamheter samtidigt som 
skatteintäkterna minskar.  

Statens styrning av vård- och 
omsorgssektorn ökar genom exem-
pelvis ny lagstiftning. Ny lagstiftning 
och andra krav kan innebära ökade 
kostnader för oss och det är osäkert 
om det tillkommer finansiering från 
staten. För att långsiktigt kunna 
säkerställa en god och nära vård och 
omsorg utifrån aktuell lagstiftning 
behöver finansieringsförutsättningarna 

tydliggöras och vara fleråriga. På så 
sätt kan vi skapa en hållbar förändring 
av våra verksamheter. Vi arbetar därför 
med fokusområdet ”Kungsbacka växer 
med en långsiktigt hållbar ekonomi”. 

Effektiv styrning med de resurser vi 
har och ständiga förbättringar behöver 
fortsätta att genomsyra vår verksam-
het. Vi behöver bli ännu bättre på att 
hämta hem vinsten av det genomförda 
förändringsarbetet. Det kan exempel- 
vis handla om ekonomisk vinst,  
kvalitetshöjning eller tidsbesparing  
för användaren. 

Aktiviteter
• Säkra att Vård & Omsorg växer/ 

utvecklas med långsiktigt hållbar 
ekonomi.

• I detta ingår att bland annat an-
vända Ensolutions långtidsprognos 
samt att arbetet med effektiviseringar 
måste ske kontinuerligt för en  
budget i balans (Ek).

• Redan i förstudien i ett projekt måste 
kostnader och ekonomiska effekter 
utredas. Verktyg för uppföljning av 
effekthemtagning ska användas (Ek).

• Förbättra och kvalitetssäkra uttag 
och statistik från verksamhetssystem 
(Ek). 

• Informera om vikten av tillförlitlig 
data, till exempel att alla använder 
systemen (Ek).

• Fortsatt arbete med åtgärder för  
budget i balans (Myndighet).

Förväntad effekt
Aktiviteterna vi genomför ska bidra 
till en budget i balans år 2022 och 
2023. De ska också leda till bättre 
faktabaserade underlag för våra beslut 
och att vi lättare kan visa och säker-
ställa att vi tar hand om effekterna av 
de projekt vi driver.
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Bästa företags-
klimatet i  

Västsverige 

I Kungsbacka 
utvecklas vi 

hela livet 

Inom Vård & Omsorg agerar både  
kommunala och externa aktörer. Vi 
arbetar enligt Lagen om valfrihets- 
system (LOV) för att hemtjänsttagaren 
ska kunna välja mellan flera olika utförare 
av hemtjänst. För att andra aktörer än 
kommunen ska driva vård-och omsorgs-
boenden, upphandlar vi boenden enligt 
Lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar 
årligen om en konkurrensutsättnings-
plan som beskriver om och vad som ska 
konkurrensutsättas. 

Fyra av totalt elva vård- och  
omsorgsboenden i kommunen är  
konkurrensutsatta vilket innebär att det 
bedrivs i privat regi. Därtill finns tre 
privata utförare inom hemtjänsten.  
Förvaltningen har löpande kontakt  
på olika nivåer med de externa  
utförarna genom exempelvis ut- 
förarträffar och följer upp hur  
samarbetet fungerar. Dialogen och  
samarbetet med de privata utförarna 
bidrar till företagsklimatet i Väst- 
sverige.

Våra insatser ska stärka den enskildes 
möjlighet att vara självständig samt 
att leva ett tryggt och värdigt liv 
utifrån sina behov och förutsättningar. 
Därför arbetar vi med fokusområdet 
”I Kungsbacka stärks individens och 
familjens egen förmåga att ta hand om 
sitt liv”.  

Aktiviteter
• Öka aktivitetsnivån hos barn och 

unga inom LSS genom FaR, fysisk 
aktivitet på recept (HSV Rehab)

• Utbilda omsorgspersonal i förflytt-
ningsteknik och rehabiliterande 
förhållningssätt (HSV Rehab)

• Utbilda/instruera patient och  
anhörig att delvis sköta vård  
självständigt (HSV SSK)

Förväntad effekt
Vi ska arbeta förebyggande och hälso- 
främjande gentemot enskilda som har 
en beslutad insats från kommunen. 
Genom att i tidig ålder arbeta före-
byggande och hälsofrämjande ökar vi 
självständigheten hos barn och unga 
tidigt i livet. Effekterna kan vara att 
den enskilde upplever ett ökat fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande.

Utbildning i förflyttningsteknik och 
rehabiliterande förhållningssätt bidrar 
till att patienter bibehåller sin själv-
ständighet och egna förmågor. 

Patienter och anhöriga kan delvis 
sköta viss vård på egen hand. Genom 
att patienten eller den anhörige hanterar 
vissa vårdmoment ökar vi självständig-
heten och minskar behovet av stöd 
från kommunen. 
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Ett medskapande samhälle 
och öppen attityd 

Delaktighet och inflytandefrågor har 
under senare år lyfts fram som en viktig 
och avgörande faktor för att vårt arbete 
ska vara av god kvalitet och ge avsedd 
effekt för både enskilda och medarbetare. 
Omsorgstagare vill vara mer delaktiga 
i beslut som avser den egna vården och 
omsorgen. Omsorgstagaren ska, utifrån 
sina behov och önskemål, i största möjliga 
omfattning ges inflytande och med- 
bestämmande över sina insatser. 

Behovet av att inkludera civilsamhället 
och andra aktörer i våra verksamheter 
är stort. Vi behöver utveckla former för 
hur och vad civilsamhället och andra kan 
bidra med. Civilsamhället och andra  
aktörer kan inte ersätta alla arbetsuppgifter, 
men vi ska bereda möjlighet för dem att 
göra det de kan.  

Det hälsofrämjande samt förebyggande 
arbetet är och kommer bli allt viktigare. 

Det handlar dels om hur vi tar hand om 
vår egen personal men framförallt hur vi 
kan främja och utveckla det friska hos 
individer. Genom att arbeta hälso- 
främjande och förebyggande skapar vi 
självständiga omsorgstagare och minskar 
därmed behovet av stöd från kommunen. 

Aktiviteter
• Kartlägga och inhämta kunskap om 

vad civilsamhället och andra aktörer 
kan erbjuda (Myndighet).

• En väg in – utreda möjligheten att  
införa en mottagningsenhet kopplad 
till det förebyggande arbetet  
(Myndighet).

• Skapa ett naturligt band mellan  
biståndshandläggare och före- 
byggandeenheten (Myndighet).

• Formalisera och följa upp det redan 
befintliga hälsofrämjande arbetet  

genom bla OSA-målen (Myndighet).
• Stärka det hälsofrämjande ledar- och 

medarbetarskapet – kompetenssatsning 
(Myndighet).

• Skapa en teamssamverkan med  
såväl interna som externa aktörer 
(Myndighet).

• Ökad möjlighet till att växla mellan 
olika uppdrag, utreda om ytterligare 
specialiseringar kan vara möjliga 
(Myndighet).

• Renodla uppdrag – minska de  
administrativa delarna i uppdragen 
(Myndighet).

• Arbeta fram en förvaltningsöver- 
gripande vägledning/rutin för  
hantering av begäran av allmänna 
handlingar (KoK).

• Ta fram mallar för olika typer av  
tjänsteskrivelser, fraser etc (KoK).

Förväntad effekt
Att involvera civilsamhället och andra 
aktörer i våra verksamheter frigör varma 
händer till där behovet är som störst. 
Men det handlar också om att vi får 
möjlighet att använda våra resurser på 
bästa sätt. 

Genom hälsofrämjande och förebygg- 
ande insatser kan vi minska inflödet till 
våra verksamheter och därmed behovet 
av stöd från kommunen på sikt. Det 
handlar framförallt om att hjälpa individer 
med att bibehålla deras självständighet 
och bygga på det friska. Människor vill 
och ska kunna vara självständiga så länge 
det är möjligt.
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Fokus på digitalisering 

Vi tänker nytt och kreativt samt tar till-
vara på digitaliseringens möjligheter. Det 
finns en bred enighet om att digitalise-
ring och automatisering av vissa arbets-
uppgifter kan skapa smartare tjänster 
och effektivare arbetssätt. 

Digitaliseringens möjligheter ger oss 
en säkrare, snabbare, mer tillgänglig och 
medskapande välfärd. Genom att använda 
välfärdsteknologi kan vi behålla den 
efterfrågade servicenivån trots minskad 
tillgång på arbetskraft och förändrad 
ekonomisk situation. 

 
Aktiviteter
• Arbeta med ett BI för VO: Combine, 

Medvind och Intraphone (Ek).
• Tillsammans med invånare utveckla 

informationen inom området vård och 
omsorg på kungsbacka.se i ny  
plattform (KoK).

• Digitala lösningar för att möta invånares 
och verksamhetens behov (VU).

• Samlad kartläggning och samarbete 
runt vilken välfärdsteknik som finns att 
tillgå (Myndighet).

• Införa fler e-tjänster (Myndighet, VU).
• EKO-post genomförs för inkomst- 

förfrågningar (Myndighet).

Förväntad effekt
Vår övergripande tanke med hela digita-
liseringsområdet är att smartare digitala 
lösningar ger oss bättre möjligheter att 
möta framtiden. Digitala lösningar kan 
dels innebära en ökad effektivitet, dels 
större självständighet och ökad trygghet 
för omsorgstagaren. 

Många projekt kan inte genomföras 
och följas upp inom ramen för ett år. 
Därför kommer vi successivt att redovisa 
hur digitaliseringsarbetet fortlöper och 
vilka effekter vi kan se. Däremot vet vi 
att vi behöver bli bättre på att hämta 
hem och redovisa vinsten av det genom-
förda förändringsarbetet. 

Digitaliseringens möjlig-
heter ger oss en säkrare, 
snabbare, mer tillgänglig 

och medskapande välfärd. 
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Andelen medarbetare och chefer som väljer 
att avsluta sin anställning hos Vård & Omsorg 

ska 2025 uppgå till maximalt 12 procent 

För förvaltningens fortsatta utveckling 
behöver vi utveckla och behålla chefer 
och medarbetare med rätt kompetens. 
Det kräver ett långsiktigt arbete. Hög 
och för hög personalomsättning ökar be-
lastningen på den befintliga personalen 
och ger väsentliga ekonomiska konse-
kvenser. 

Vi genomför återkommande puls- 
mätningar under året bland våra med-
arbetare för att få en lägesbild över 
hur arbetsmiljön upplevs. Genom att 
återkommande följa hur arbetsmiljön 
upplevs kan vi snabbare agera och sätta 
in åtgärder vid behov.  

Alla chefer har genomfört utbildning 
i utvecklande ledarskap, UL. Vi behöver 
bli bättre på att skapa förutsättningar 
för chefer att använda verktygen från 
utbildningen i vardagen. Likaså behöver 
vi säkerställa att medarbetare har förut-
sättningar att utföra sitt arbete på ett sätt 

som skapar trygghet i arbetsgruppen. 
Att chefer och medarbetare trivs 

på arbetsplatsen och att vi har en god 
arbetsmiljö är en viktig del för att uppnå 
nämndmålet. Här spelar HR en viktig 
roll. Vi behöver bli bättre på att ta 
tillvara på befintliga medarbetare och 
skapa förutsättningar för ett hållbart och 
stimulerande arbetsliv. Vi behöver även 
se över vilka kompetenser som behövs i 
organisationen när samhället förändras. 

 
Aktiviteter
• Kollegialt lärande i UL (utvecklande 

ledarskap) för enhetschef (Kvarbo, 
HSV Rehab, HSV SSK, Korttid och 
VÅBO).

• Följa upp och säkerställa kompetens- 
nivån för medarbetarna (Kvarbo).

• Utbilda omsorgspersonal i förflytt-
ningsteknik och rehabiliterande  

förhållningssätt (HSV Rehab).
• Översyn av den fysiska arbetsmiljön 

(HSV Rehab).
• Kartlägga sjuksköterskans  

arbetsuppgifter (HSV SSK).
• Översyn av undersköterskeuppdraget 

(Korttid och VÅBO).
• Utveckla befintliga introduktions- 

program för chef och medarbetare  
på förvaltningen (HR).

• Utreda, planera och föreslå åtgärder 
för förbättrad arbetsmiljö för chefer i 
förvaltningen (HR).

• Utreda, planera och föreslå åtgärder för 
förbättrad arbetsmiljö för medarbetare 
i åldern 55-65 år (HR).

• Skapa arbetssätt och processer som gör 
att förvaltningen kan arbeta utifrån 
branschråd GR.s plattform för  
kompetensförsörjning (HR).

• Skapa arbetssätt och processer som gör 
att förvaltningen kan arbeta utifrån 

kompetenser för god och nära vård 
(HR).

• Fortsatt utveckla arbetssätt och process 
för SAM, systematiskt arbetsmiljö- 
arbete, inklusive OSA, organisatorisk 
och social arbetsmiljö (HR). 

Förväntad effekt
Den förväntade effekten av aktiviteterna 
är en minskad personalomsättning. 
Arbetet kan även bidra till ökad trivsel, 
ett mer hållbart medarbetarengage-
mang och en minskad sjukfrånvaro. 
Om personalomsättningen minskar får 
vi även en bättre kontinuitet gentemot 
omsorgstagarna. Åtgärderna bidrar även 
till att positionera oss som en attraktiv 
arbetsgivare. Det är viktigt i en tid då 
vi ser omfattande behov av att rekrytera 
medarbetare för att klara vårt uppdrag.
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En hållbar ut-
veckling och en 
hälsosam miljö 

Andelen äldre ökar kraftigt vilket 
innebär ett ökat inflöde till Vård & 
Omsorgs verksamheter samtidigt som 
skatteintäkterna minskar.  

Statens styrning av vård- och 
omsorgssektorn ökar genom exem-
pelvis ny lagstiftning. Ny lagstiftning 
och andra krav kan innebära ökade 
kostnader för oss och det är osäkert 
om det tillkommer finansiering från 
staten. För att långsiktigt kunna 
säkerställa en god och nära vård och 
omsorg utifrån aktuell lagstiftning 
behöver finansieringsförutsättningarna 

tydliggöras och vara fleråriga. På så 
sätt kan vi skapa en hållbar förändring 
av våra verksamheter. Vi arbetar därför 
med fokusområdet ”Kungsbacka växer 
med en långsiktigt hållbar ekonomi”. 

Effektiv styrning med de resurser vi 
har och ständiga förbättringar behöver 
fortsätta att genomsyra vår verksam-
het. Vi behöver bli ännu bättre på att 
hämta hem vinsten av det genomförda 
förändringsarbetet. Det kan exempel- 
vis handla om ekonomisk vinst,  
kvalitetshöjning eller tidsbesparing  
för användaren. 

Aktiviteter
• Säkra att Vård & Omsorg växer/ 

utvecklas med långsiktigt hållbar 
ekonomi.

• I detta ingår att bland annat an-
vända Ensolutions långtidsprognos 
samt att arbetet med effektiviseringar 
måste ske kontinuerligt för en  
budget i balans (Ek).

• Redan i förstudien i ett projekt måste 
kostnader och ekonomiska effekter 
utredas. Verktyg för uppföljning av 
effekthemtagning ska användas (Ek).

• Förbättra och kvalitetssäkra uttag 
och statistik från verksamhetssystem 
(Ek). 

• Informera om vikten av tillförlitlig 
data, till exempel att alla använder 
systemen (Ek).

• Fortsatt arbete med åtgärder för  
budget i balans (Myndighet).

Förväntad effekt
Aktiviteterna vi genomför ska bidra 
till en budget i balans år 2022 och 
2023. De ska också leda till bättre 
faktabaserade underlag för våra beslut 
och att vi lättare kan visa och säker-
ställa att vi tar hand om effekterna av 
de projekt vi driver.

Läsguide

Kommun- 
gemensamt mål
Kungsbacka kommun 
har fem kommunöver-
gripande mål som är 
uppsatta av kommun-
fullmäktige. Målen har 
sin utgångspunkt i vår 
vision som beskriver 
hur vi vill att samhället 
ska se ut år 2030.

Fokusområde
Vi har endast med de 
fokusområden som 
Vård & Omsorg har 
valt att prioritera i vår 
förvaltningsbudget. 
För att se kommun-
ens alla mål och 
fokusområden,  
besök Insidan.

Aktiviteter  
och förväntade 
effekter
Till varje kapitel 
beskrivs planerade 
aktiviteter och 
förväntade effekter 
som hör samman 
med mål och  
fokusområde.
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Förvaltningsbudget 2022 vänder sig till dig som är intresserad av vad vi 
kommer att arbeta med under det kommande året. 

Här kan du läsa om de politiska mål som ligger till grund för vår verksamhet 
och de genomförandeplaner som tagits fram för respektive verksamhets-

område. Förvaltningsbudgeten beslutades i december 2021.

vardochomsorg@kungsbacka.se0300-83 40 00  www.kungsbacka.se


