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Nämnden i korthet 

  Ordförande: Torbjörn Einarsson Bruttokostnad *: -646,0 
Mn
kr 

 

 Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: -554,6 
Mn
kr 

 

 Förvaltningschef: David Gyllenstråle Budgetavvikelse i år: -0,4 
Mn
kr 

 

 Antal årsarbetare: 517 Budgetavv. föregående år: -31,2 
Mn
kr 

 

 
* Exklusive nämndsinterna transaktioner och ex-
klusive intäkter 

    

 ** Alla intäkter minus alla kostnader     

Nämndens uppgift är att: 

Socialnämndens uppgift är att bedriva verksamhet i enlighet med social lagstiftning och hälso- och 
sjukvårdslag upp till kommunal nivå. Det omfattar: 

 individ- och familjeomsorg 

 familjerättsfrågor och familjerådgivning 

 stöd i samband med familjevåld 

 stöd till brottsoffer 

 omsorg av äldre och funktionsnedsatta 

 stöd till personer med psykisk- eller annan funktionsnedsättning 

 riksfärdtjänst 

 tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av 
nikotinläkemedel och receptfria läkemedel 
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Viktiga händelser under året 

Personal och arbetsmiljö 

 Socialförvaltningen har arbetat med tillitsbaserad styrning som ledningsfilosofi och styr-
form. Året inleddes med två planeringsdagar för förvaltningens samtliga ledande funkt-
ioner. Temat på dagarna var förvaltningens riktning, tillitsbaserad styrning och ledning, vad 
det betyder och innebär för samtliga medarbetare. 

 Stabsavdelningen har genomfört platsbesök på utföraravdelningens verksamheter vid samt-
liga avdelningsmöten inom ramen för fokusområdet ”kundens fokus”. Avdelningen stab 
samarbetar tvärfunktionellt i sammansatta team utifrån uppdragens behov för att med rätt 
samlade kompetenser bidra till största möjliga nyttoeffekt för kund. I linje med tillitsbase-
rad styrning har ledningen valt att lämna över ansvar till teamen, vilket får medarbetarna 
att tillsammans ta fram kvalitativa beslutsunderlag, och därmed leda uppdraget fullt ut. 

 Myndighetsavdelningen har löpande under året och på respektive enhets planeringsdagar 
arbetat med tillitsbaserad styrning med inriktning utifrån enheternas behov och efterfrå-
gan. 

 Myndighetsavdelningens utökade ledningsgrupp med samordnare/gruppchefer har utveck-
lat styrning och ledning på avdelningen genom att dessa ledande funktioner inhämtar och 
tar fram förslag till beslut inför möten. På så sätt ökar inflytande från personal till besluts-
fattandet avdelningsövergripande. 

 Utföraravdelningen har under året arbetat med att tydliggöra ansvar och mandat för samt-
liga personal. 

 Nytt arbetssätt för förvaltningens styrgrupper inom verksamhetsområdena LSS, individ- 
och familjeomsorg, äldreomsorg har implementerats. Styrgrupperna fungerar som besluts- 
och beredande organ under förvaltningsledningen med funktioner från samtliga avdel-
ningar. 

 En mall implementerades på hela socialförvaltningen för att uppmuntra medarbetares för-
slag på förbättringar. I mallen ”förslag till beslut” har förslagslämnaren i uppdrag att identi-
fiera förväntad effekt i kvalité, kostnad, effektivisering, andra mervärden och eventuella 
konsekvenser. Mallen används för samtliga förslag till beslut till förvaltningsledningen och 
förväntas användas i olika utsträckning på samtliga beslutsnivåer i organisationen. Detta 
har lett till ett tydligt skifte i styrning och ledning med stort inflytande, kvalitativt besluts-
fattande och minskad toppstyrning. 

Resurseffektivitet 

 Myndighetsavdelningen genomförde workshops för att identifiera områden där samverkan 
och informationsöverföring mellan funktioner/enheter behöver förbättras. Målbilden med 
arbetet är att kunder till socialförvaltningens myndighetsavdelning ska uppleva en samlad 
socialtjänst, en väg in. 

 En mottagningsfunktion för våld i nära relationer inrättades på vuxenenheten. 

 En rutin för akt- och arkivhantering arbetades fram och implementerades. I och med detta 
genomfördes även ett omfattande gallringsarbete, sortering och omlokalisering av akter för 
att förbättra rättssäkerheten och handläggares arbetsmiljö. 

 Ett omfattande arbete med revidering och upprättande av processer i kvalitetsledningssy-
stemet har fortsatt på avdelningen stab. Arbetet förväntas bidra till tidsbesparing och effek-
tivisering inom förvaltningen där arbetet standardiseras inom vardera process. Mallar, ruti-
ner och förenklade arbetssätt arbetas fram och läggs in i processerna tillsammans med pro-
cesskarta. För respektive process finns utsedda processägare och processledare. Processle-
daren har ett uttalat stort mandat att effektivisera och årligen utvärdera hur väl arbetet fun-
gerar i förvaltningen. 

 Förvaltningen har tagit fram en e-tjänst för ansökan av ekonomiskt bistånd. E-tjänsten är 
även integrerad i Treserva vilket minskar administration av handläggare och effektiviserar 
flödet från ansökan till beslut. I projektet genomfördes tester och stort inflytande av kunder 
och medarbetare för att utveckla tjänsten inför införandet. Målet med e-tjänsten är att 
minska administration, minska antalet pappersansökningar, ge tydligare information till 
kunder vid ansökningar, öka kvalitén och bidra till ett korrekt ansökningsunderlag. 

 Myndighetsavdelningens reception har omvandlas till obemannad mottagningsfunktion och 
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Kontaktcenter har tagit över som bemannad reception, Ett digitalt besökssystem har inför-
skaffats för att hantera bokade besök samt för att effektivisera och höja säkerheten. Inform-
ation och vanligt ställda frågor besvaras i den obemannade mottagningen på förvaltningen 
som även har renoverats till en modern och trevlig yta som väntrum. 

 Det har genomförts ett omfattande arbete med gallring och rensning av data i Treserva för 
att kvalitetssäkra utdata. Resultatet möjliggör kvalitativt prognosarbete och möjliggör stöd 
till verksamheter med analys och förbättringsaktiviteter. Lathundar, stöd och utbildning till 
medarbetare har även varit en bidragande faktor till kvalitetssäkrad data. 

 Digitala körjournaler för att effektivisera och helst minska transporter i verksamheten har 
utformats och sprids till verksamheterna. Från systemet kommer förvaltningen att hämta 
underlag för nyckeltal men även skapa underlag för diskussioner inom respektive verksam-
het kring hur man kan minska miljöpåverkan vid transporter. 

 Socialförvaltning har infört säker e-post för att kunna överföra känslig information till ex-
terna myndigheter, medborgare och till anställda inom organisationen. 

 Förvaltningen har genomfört en upphandling för gruppbostäder och serviceboenden för 
LSS. Upphandlingen genererade kostnadseffektivisering och ökat antal upphandlade boen-
den. 

 Insatserna korttidsvistelse och korttidstillsyn har konkurrensutsatts enlig LOV. 

 En utförarportal på kommunens hemsida har arbetats fram för att företag som är intresse-
rade av att utföra uppdrag lättare ska hitta relevant information. 

 Hemtjänstens samtliga grupper har flyttat till en gemensam ny lokal vilket har ökat samver-
kan och förbättrad arbetsmiljö för samtlig personal. 

 Förvaltningen har digitaliserat läkemedelshanteringen för SÄBO, LSS och socialpsykiatri. 
Genom digital signering av läkemedel ökar patientsäkerhetssäkerheten, minskar antalet lä-
kemedelsavvikelser, ger en tydlig översikt av patientens läkemedel, ökar följsamheten, tids-
besparing och bidrar till en säker överföring. 

 Förvaltningen har infört så kallade ”terapikatter” inom särskilda boenden för äldre som 
trygghetsskapande satsning samt för att öka kommunikation hos personer med demens-
sjukdom. 
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Verksamhetsförändringar 

 Under hösten genomfördes en avdelningsövergripande organisationsjustering för myndig-
hetsavdelningen. Syftet med justeringen var att minska informations- och samarbetstapp 
mellan enheter. Myndighetsavdelningen valde därför att minska med en enhetschefstjänst 
för att istället trygga upp med ett nära ledarskap. Det innebär att det finns ett chefsled un-
der enhetschef med uttalat personalansvar i form av gruppchef. 

Resultatet av ett arbete med stort medarbetarinflytande resulterade i en hopslagning av vuxen- och 
LSS enheterna. Det är nu en enhet med två gruppchefer där samarbetet mellan områdena funkt-
ionsnedsättning, psykisk ohälsa, missbruk, ekonomiskt bistånd och våld i nära relationer nu för-
stärks. Denna förändring innebär ett större utrymme för enhetschefer att arbeta strategiskt då det 
operativa stödet är fungerande. 

 Vallentuna arbetscoachning med inriktning arbete (VACIA) startade sin verksamhet under 
våren 2019. VACIA har som mål att minska kostnaderna för försörjningsstöd genom att få 
personer in i anställning. 

 LSS boendet Åbyängar startade under våren 2019. Åbyängar är en servicebostad verksam-
het med tolv platser. 
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Framtiden 

 Socialförvaltningen fortsätter arbetet med tillitsbaserad styrning som ledningsfilosofi och 
styrform. Prioriterat under 2020 blir att dela goda exempel för att skapa en lärande organi-
sation, fokus på att genomlysa processer där förvaltningen kan minska på administrationen, 
förbättra det coachande ledarskapet och anamma kundens fokus i hela vårt arbete. 

 Arbetet med att öka den ekonomiska medvetenheten och helhetssynen bland förvaltningens 
samtliga medarbetare fortsätter. 

 Socialförvaltningen planerar att implementera digitala lås inom hemtjänsten samt utveckla 
trygghetslarmens hantering för att skapa högre kvalité och en mer kostnadseffektiv verk-
samhet. 

 Utvecklingen av förvaltningens verksamheter fortsätter genom omvärldsbevakning och best 
practice för att skapa en hållbar framtid. Att förenkla och digitalisera processer är ett på-
gående systematiskt arbete. 

 Socialförvaltningen fortsätter arbetet med att öka beredskapen och förberedelserna inför 
eventuella framtida kriser och oförväntade händelser. 

 Den ökade psykiska ohälsan och missbruksproblematiken som går allt längre ner i åldrarna 
är en kommunövergripande utmaning där socialförvaltningen är högst delaktig. Det krävs 
ett fortsatt arbete med att kartlägga, analysera, utveckla och utvärdera verksamheterna för 
att åtgärda den negativa utvecklingen. 

 Lågkonjunktur och ökad arbetslöshet riskerar att påverka socialförvaltningen stort i och 
med ökade kostnader för försörjningsstöd samt andra stödinsatser för kommuninvånare 
som upplever svårigheter. 

 Att möjliggöra heltidsarbete för personer inom våra särskilda boenden är projekt som star-
tats under 2019 och kommer fortsätta 2020. 
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Måluppfyllelse 

Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk 
inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. 

Sammanställning måluppfyllelse - Utfall 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal: 5 7 

Målet är uppfyllt: 5 6 

Målet är delvis uppfyllt: 0 1 

Målet är ej uppfyllt: 0 0 

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: 

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Målet är uppfyllt 

Socialförvaltningen har identifierat ett antal prioriterade aktiviteter för att nå det kommungemen-
samma målet att utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar. Inom socialför-
valtningen har arbetet under detta mål två huvudinriktningar, långsiktigt hållbar arbetsmiljö samt 
långsiktigt hållbart miljöarbete. 

Inom hela förvaltningen har ett arbete för att implementera arbetssättet tillitsbaserad styrning på-
börjats. Ledningsgruppen för utföraravdelningen har arbetat för att utveckla arbetsformerna vid 
sina möten. Inom boendestödet arbetade arbetslagen med att öka användningen av personlarm för 
att förbättra arbetsmiljön. 

Inom äldreboenden har ett arbete pågått med att minska användning av kemitekniska produkter. 
Förberedelser för att vissa av förvaltningens bilar ska kunna anslutas till en kommungemensam bil-
pool har påbörjats och ett projekt för att införa nyckelfria lås inom hemtjänsten förväntas minska 
behovet av transporter har förberetts. 

Av dessa totalt sex förbättringsaktiviteter har tre uppnått förväntad effekt under året medan två har 
uppnått delvis förväntad effekt och slutligen har en inte uppnått förväntad effekt. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en lös-

ningsorienterad samverkan, ett coachande ledarskap och en god ar-

betsmiljö. 

 Målet är uppfyllt 

Tillitsbaserad styrning 

Tillitsbaserad styrning är ett arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov. Det 
ska skapa möjlighet för medarbetare att tänka nytt och ta ansvar för att fatta egna beslut för förbätt-
ring. Genom att visa sådan tilltro ökar ägandeskapet för förändringen i hela organisationen, och 
därmed skapas en acceptans. Arbetssättet ska vidare öka den sammanhållna styrningen i organisat-
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ionen genom att titta på helhetsperspektivet för de professioner som behöver samarbeta i tjänstele-
verans till kund. 

Den förväntade effekten var under året att kunskap och acceptans för den nya styrmodellen skulle 
öka inom hela socialförvaltningen och att denna därmed skulle tillämpas i hela organisationen. Vi-
dare skulle samverkans forum etableras för att skapa bättre helhetsperspektiv inom verksamheten. 

Under året har socialförvaltningen genomfört temadagar för samtliga chefer och nyckelbefatt-
ningar kring begreppet tillitsbaserad styrning. Under dessa dagar arbetades det med vad arbets-
sättet innebär i praktiken, hur samverkan mellan förvaltningens olika delar kan förbättras med 
mera. Dagarna resulterade även i en stor mängd förbättringsaktiviteter på temat tillitsbaserad 
styrning. Under hösten genomfördes ytterligare en temadag kring tillitsbaserad styrning där 
verksamheterna beskrev goda exempel på utvecklingsområden som baseras på tillitsbaserad styr-
ning.  Samverkansforum har etablerats där strategen inom varje verksamhetsområde återkom-
mande genomför möten där representanter för myndighets och utföraravdelningen arbetar med 
samverkansfrågor med mera. Den sammantagna bedömningen är att förväntad effekt 
för förbättringsaktiviteten har uppnåtts under året. 

  

Utveckla arbetsformerna för ledningsgruppen för utföraravdelningen 

Ledningsgruppen har under året valt att arbeta på ett nytt sätt där denna vid varje möte diskuterar 
kring ett tema, och där vartannat möte fördjupar sig inom ett specifikt arbetsområde. 

Under året förväntades att minst sex temabaserade ledningsgruppsmöten skulle ha genomförts. 
Förutom detta skulle det ha gjorts en utvärdering av arbetssättet och fattats beslut om hur fortsatt 
mötesordning ska se ut. 

Under året har arbetsmodellen utformats i ledningsgruppen. Ett temamöte kring anställningsfor-
mer samt ett kring Sam-Limå och lönesättning har genomförts under våren. Under årets andra 
tertial har inga ytterligare möten genomförts. Under hösten har möten ägnats åt temamöten för 
att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen för att förbättra kvalitén i framtida rekryteringar. På 
grund av arbetsbelastning har dock tyvärr inte utvärdering av arbetsmodellen hunnits med. Den 
sammantagna bedömningen är att förväntad effekt för förbättringsaktiviteten har 
uppnåtts delvis under året. 

  

Ökad användning av personlarm inom boendestödet. 

Arbetet som boendestödjare innebär att personal en stor del av arbetsdagen vistas i bostäder där 
dessa ger stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar. I dessa sammanhang finns det 
ofta en förhöjd risk för incidenter där medarbetaren snabbt behöver assistans. För att ytterligare 
förbättra arbetsmiljön har boendestödet verkat för en regelbunden användning av personlarm. 

Den förväntade effekten under året var att personalen fortsättningsvis rutinmässigt skulle bära per-
sonlarm inom boendestöd och att detta skulle leda till en tryggare arbetsmiljö. 

Under året har det uppmärksammats att personal inte regelbundet använder sina personlarm. 
Verksamheten har därför skapat ett arbetssätt där personalen dokumenterar om de behöver på-
minna sina kollegor som glömt larm, för att öka användningen. Under året har användningen av 
larmen blivit rutin och personal gör numera återkommande funktionskontroller av larmen. Den 
sammantagna bedömningen är att förväntad effekt för förbättringsaktiviteten har 
uppnåtts under året. 

Nämndens mål: 

Socialnämndens verksamheter ska utveckla det systematiska arbetet 

med energi och miljö så att påverkan på miljön minskas. 

 Arbete pågår 

Minska användandet av kemitekniska medel 

På ett äldreboende används relativt stora mängder miljöpåverkande produkter i det dagliga arbetet. 
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Dessa används också av många användare som har olika uppfattning om vad som ska användas och 
i vilken omfattning. Generellt sett leder detta till överanvändning och att felaktiga produkter kan 
användas. 

Den förväntade effekten av aktiviteten var att samtlig personal skulle ges bättre kunskaper i hur ke-
mikalierna ska användas och att minska utbudet av kemikalier med stor miljöpåverkan. Personal 
skulle använda rätt artikel med rätt dosering vid rätt tillfälle. Målsättningen under året var att 
minska användningen av kemitekniska produkter med 10 procent jämfört med 2018. 

Under året har en översyn av alla kemitekniska produkter gjorts. Vid denna visade det sig att en 
produkt kan ha flera användningsområden vilket gjort att antalet produkter har minskat och det 
mest miljövänliga alternativet har valts. För att använda rätt dosering har verksamheten till ex-
empel bytt ut spraymunstycken på flaskor för att inte hälla ut för stora mängder vilket gör det lät-
tare att dosera. Verksamheten köper in produkter i större förpackningar och återanvänder påfyll-
nadsflaskor för att på så vis kasta mindre mängd plastflaskor. Den sammantagna bedöm-
ningen är att förbättringsaktiviteten har uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Arbete med att skapa kommungemensam bilpool 

Fordonen som socialförvaltningen har för central förvaltning samt för myndighetsavdelningen av-
sågs att integreras med en kommungemensam bilpool. I denna var planen att succesivt byta nuva-
rande fordon mot eldrivna. 

Förväntad effekt under året var att förvaltningens bilar överförs till bilpoolen, där också hante-
ringen av dessa vad gäller service med mera skulle hanteras centralt. 

Under året har socialförvaltningen varit redo att arbeta med frågeställningen, men den har ty-
värr inte kunnat genomföras av samhällsbyggnadsförvaltningen som var vår samverkanspart i 
denna förbättringsaktivitet. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktivi-
teten inte uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Projekt digitala lås inom hemtjänsten 

Projektet syftar till att införa digitala lås hos kunder i ordinärt boende för att minimera den tidsö-
dande administrationen av nycklar och även för att öka kvaliteten i verksamheten. Systemet gör att 
personal kan öppna låsen med hjälp av mobilen och slipper därmed hämta och lämna nycklar på 
kontoret inför hembesök eller larm. Vidare leder det till minskade behov av transporter för att 
hämta och lämna nycklar vilket leder till minskad miljöbelastning och förbättrad arbetsmiljö. 

Den förväntade effekten av aktiviteten var att det under året skulle ha genomförts ett projekt som 
skapat förutsättningar för införande av digitala lås inom hemtjänsten. Under förutsättning att ge-
nomförandebeslut fattades skulle upphandling av systemet påbörjats innan årets slut. 

Under året har en förstudie gjorts av likartade system i andra kommuner, samt hur införandet av 
dessa har genomförts. Förstudien presenterades och godkändes av socialförvaltningens lednings-
grupp 2019-06-12. Under hösten påbörjades därmed arbetet med av upphandling och införande-
projekt. 

Vid årets slut är det hela förberett så att arbetet med det faktiska införandet kan påbörjas under 
2020. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten har uppnått 
förväntad effekt vid årets slut. 

Bästa kommunen att bo och leva i 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

 Målet är uppfyllt 
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Socialförvaltningen arbetar aktivt med att förbättra och bedriva verksamhet av hög kvalitet och har 
arbetat med ett antal förbättringsaktiviteter inom området. 

På äldreboenden har metoden ”Praktisk Professionell Planering” införts för att ytterligare höja kva-
litén på verksamheten. Inom området hälso- sjukvård har ett antal förbättringsaktiviteter genom-
förts för att utveckla arbetet med nutrition, fallriskprevention och läkemedelshantering. Öppenvår-
den har bland annat förbättrat samverkansrutiner och infört nya webb-baserade metoder för föräld-
rautbildning men också att utvärderat effekten av olika insatser. Slutligen har en förbättringsaktivi-
tet som syftar till erfarenhetsutbyte mellan personal inom hemtjänst och boendestödet påbörjats. 

Av dessa totalt åtta förbättringsaktiviteter har fyra uppnått förväntad effekt under året medan fyra 
delvis uppnått förväntad effekt. 

Nämndens mål: 

Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet och öka nöjdheten 

för Vallentuna kommuns invånare. 

 Målet är uppfyllt 

Ytterligare förbättra kvalitetssäkringsarbetet med nutrition 

Nutritionsrond med dietist och ansvarig sjuksköterska genomförs varje månad där nutritionsbe-
dömning görs för att upptäcka kunder i riskzon för undernäring och för att åtgärder ska kunna sät-
tas in i tid. Medarbetare deltar i nutritionsarbetet tillsammans med dietist för att ta fram recept på 
hemlagade näringstillskott. Näringsriktiga mellanmål och nattmål ska erbjudas. På varje enhet finns 
utsedda kostombud, som arbetar aktivt med nutritionsområdet tillsammans med dietisten. Arbets-
sättet som beskrivs berör särskilda boenden i kommunens regi. 

Den förväntade effekten var att minska användning av artificiella kosttillskott och så mycket som 
möjligt använda naturliga råvaror för att höja smakupplevelsen och kvaliteten. Dessutom skulle de 
egenkontroller som görs vid två tillfällen under året ha ett resultat som visar att minst 80 procent av 
kunderna har en nattfasta som är mindre än 11 timmar. 

Under året har en utbildningssatsning riktad till omvårdnadspersonal genomförts. Vidare har di-
etist medverkat vid samverkansmöten där frågeställningen diskuterats. Ett nytt material har ta-
gits fram och presenterats på kostombudsträffar under hösten 2019. Det innehåller schemalagda 
förslag på varierade mellanmål och frukostar och målet är att ytterligare höja måltidskvaliteten 
för de äldre. Egenkontrollen "nattfastemätningen" utfördes i juni och visade på varierade resultat, 
klara förbättringar på vissa avdelningar och försämringar på andra. Möten har hållits med en-
hetschefer angående detta och arbetet med att förkorta nattfastan fortgick under hösten för att 
kunna stärka alla avdelningar. Det innebar fler möten med både natt- och dagpersonal, åtgärds-
förslag och genomförande av ny nattfastemätning. Denna mätning visade att tre av fyra enheter 
inom särskilt boende äldre hade godkänt utfall, vilket är en markant förbättring jämfört med fö-
regående år. Arbetet kommer att fortlöpa så att den även den återstående enheten når eftersträ-
vat utfall vid nästa mätning. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktivi-
teten huvudsakligen har uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Utvecklingsarbete för att minska antalet läkemedelsavvikelser 

Avvikelsekategorin läkemedelshantering har den näst största volymen registrerade händelser inom 
socialförvaltningen. Denna hantering har i stora stycken hanterats utan digitalt stöd. Under 2019 
infördes ett digitaliserat stöd för detta, vilket förväntas leda till effektiviseringar, ökad spårbarhet 
och därmed ökad patientsäkerhet. 

Den förväntade effekten under året var att det nya digitala systemet driftsätts och används för samt-
liga kunder. Vidare förväntades en minskning av inträffade avvikelser med 25 procent med fokus på 
de allvarligare avvikelserna. 

Under året har system för digital läkemedelshantering införts och används av samtlig personal 
sedan mars månad. Under årets andra och tredje kvartal  skedde ingen nämnvärd minskning av 
läkemedelsavvikelser. En orsak kan vara så kallade "barnsjukdomar", men också ovana hos nya 
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användare. Ett utbildningsprogram kring läkemedelshantering planerades och genomfördes un-
der hösten. Under årets fjärdekvartal syns en markant minskning av antalet avvikelser motsvara-
rande en minskning med 25,8 procent jämfört med kvartalssnitt föregående år. Den samman-
tagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten uppnått förväntad effekt vid årets 
slut. 

  

Vidareutveckla samverkansrutiner mellan öppenvården och enheterna på myndig-
hetsavdelningen 

En viktig förutsättning för att öppenvården ska kunna ge bra stöd till unga vuxna är väl fungerande 
former för samverkan med myndighetsavdelningen. De samverkansformer som tidigare funnits har 
vidareutvecklas och gemensamma samverkansrutiner samt mötesformer har behövts utvecklas och 
dokumenteras. 

Den förväntade effekten under året var att det skulle finnas färdiga rutiner som beskriver processer 
och mötesformer för samverkan. Dessa ska vara publicerade i förvaltningens kvalitetsledningssy-
stem. 

Under årets två första tertial har samverkans forum skapats där samordnare från öppenvården 
och barn och familj på myndighetsavdelningen träffas två gånger/ termin. Dessa funktioner 
ingick även i det forum som finns mellan socialförvaltningen och barn och ungdomsförvaltningen. 
Under årets tredje tertial har samverkansformerna dokumenterats i rutiner som kommer att pub-
liceras i förvaltningens kvalitetsledningssystem. Den sammantagna bedömningen är att 
förbättringsaktiviteten uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Utvärdera kontrollerat drickande och spelmissbruk 

Öppenvården avsåg att under året att genomföra en utvärdering av två förebyggande insatser. Den 
förebyggande insatsen ”kontrollerat drickande” skulle utvärderas avseende om individen har nått 
sin målsättning vad gäller drickandet. För personer med spelberoende finns en förebyggande insats 
med kortare insatstid och en biståndsbedömd insats med mer djupgående och individanpassad. Av-
sikten var här är att utvärdera och jämföra effekten av de båda insatserna. 

Den förväntade effekten under året var att få tillräckligt uppföljningsunderlag för att kunna göra ut-
värdering och jämförelser samt kunna dra slutsatser av detta i framtida utvecklingsarbete. 

Under året har en medarbetare som arbetar med förbättringsaktiviteten deltagit i utbildning 
kring utvärderingsmetodik på Socialstyrelsen och fått tillgång till programvara för detta. Genom-
förandet hade planerats under årets första tertial. Under försommaren kom dock en dom som 
angav att kommuner inte får bedriva någon behandling som förebyggande insatser, all behand-
ling ska vara utifrån biståndsbedömda insatser. Effekten av detta var att  denna aktivitet inte 
kunnat fullföljas. Den sammantagna bedömningen är därför att förväntad effekt end-
ast delvis uppnåtts vid årets slut. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv. 

 Målet är uppfyllt 

Arbeta individbaserat, utifrån modellen Praktisk Professionell Planering 

Praktisk professionell Planering (PPP) är en metod för att strukturera verksamheten och planera 
vardagen på ett boende, så att onödiga ”sysslor” kan tas bort. Tid och fokus kan istället läggas på 
den goda omvårdnaden. En mer greppbar och överskådlig arbetsinsats, som skapar mer tid till god 
omvårdnad och ger större tillfredsställelse hos de anställda. 

Den förväntade effekten under året var att det i arbetet med samtliga kunder  skulle användas pla-
neringsdokumentet "mitt dygn" som är baserad på genomförandeplanen. Detta ska i sin tur leda till 
ökad nöjdhet i kundenkäten 2020. 

Under året har medarbetarna uppdaterat dag, kvälls- och nattrutiner för samtliga boende så att 
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det råder samsyn kring hur stödet ska utformas. Alla boende har fått en tydlig information ”mitt 
dygn” som utgår från genomförandeplanen. Detta skapar en ökad trygghet för boende och med-
arbetare. Kringsysslor och aktiviteter genomförs nu mer strukturerat. Verksamheten har vidare 
utsedda teamorganisatörer på respektive avdelning som följer upp detta. För samtliga kunder 
inom berörd verksamhet används nu planeringsdokumentet "mitt dygn". Resultatet från den kun-
dundersökning som genomfördes under april månad 2019 visade på tydligt förbättrade omdömen 
från kunderna redan detta år, förväntningen är att detta ska ge ytterligare förbättringar 2020 
års undersökning. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten har 
uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

Fallriskprevention 

Avvikelsekategorin fall är den största volymen registrerade händelser inom socialförvaltningen. Att 
arbeta systematiskt med fallprevention besparas kunderna mycket lidande förutom de kostnader 
detta medför. Genom ökad kunskap och förebyggande insatser kan många händelser undvikas. 

Förväntad effekt under året var att omvårdnadspersonalen skulle genomgå utbildning i förflytt-
ningsteknik och fallförebyggande åtgärder ledd av sjukgymnast. Alla kunder på äldreboenden samt 
de i riskzonen för fall på LSS, skulle genomgå fallriskbedömning av sjukgymnast som dokumenterar 
denna samt sätter in fallförebyggande åtgärder. Denna bedömning skulle sedan upprepas minst var 
6:e månad. Andelen avvikelser av allvarlig art förväntades minska med 5 procent jämfört med före-
gående år. 

Under årets två första tertial har det genomförts utbildningar i förflyttningsteknik för såväl ordi-
narie personal som vikarier. Inför sommarperioden genomfördes en särskild satsning på se-
mestervikarier då detta erfarenhetsmässigt är en period då fallen ökar. Kontinuerliga individu-
ella fallriskbedömningar har gjorts och följts upp av legitimerad personal minst två gånger per år 
och mer vid behov. 

Trots dessa åtgärder har andelen fall som lett till skador som hanterats på enheten minskat med 
0,1 procent medan andelen fall som krävt sjukhusvård har ökat med 1,4 procent jämfört med före-
gående år. Tänkbara orsaker till detta kan vara att många äldre är sjukare och har större om-
vårdnadsbehov än tidigare men också att det är ett förbättrat fokus på att registrera avvikelser. 
Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten huvudsakligen upp-
nått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Erfarenhetsutbyte mellan hemtjänsten och boendestödet 

Hemtjänst och boendestöd är verksamhetsformer som tangerar varandra, men har olika målgrup-
per. Inom boendestödet har kunskap utvecklats för att stödja personer med olika typer av psykiska 
funktionsnedsättningar medan hemtjänsten främst är inriktad på det stöd som krävs på grund av 
åldrande. Genom praktiskt erfarenhetsutbyte kan respektive arbetslag bredda sin kompetens. 

Den förväntade effekten var att under året genomföra ett antal erfarenhetsutbytes och utbildnings-
aktiviteter för att därmed få ökad kunskap och förståelse för varandras verksamheter och roller. 

Under årets två första tertial har hemtjänstens chefer fått del av föreläsningar kring grundläg-
gande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. 
Detta har skett på initiativ från boendestödet och genomförts med hjälp av Psyk E-bas (Webbase-
rad utbildning). Vidare har personal från boendestödet varit på studiebesök under en heldag i 
hemtjänsten. Under sommarmånaderna och hösten har av olika anledningar detta arbete fått pri-
oriteras ner, varför inga ytterligare aktiviteter genomförts. Aktiviteten kommer att fortlöpa under 
kommande år. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten delvis 
uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Implementera iKomet 

Öppenvården barn och familj erbjuder föräldrautbildningen Komet till kommunens invånare. Ut-
bildningen syftar till att minska konflikter och skapa bättre kommunikation mellan föräldrar och 
barn. Utbildningarna hålls i grupper för barn 3-11 år och tonår 12- 18 år. Eftersom efterfrågan är 
stor avsåg verksamheten att erbjuda en webbaserad Kometutbildning för barn. 
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Den förväntade effekten under året var att den webbaserade utbildningen (iKomet) ska bli en del av 
det reguljära utbudet av förebyggande insatser. En webutbildning kan vara mer lättillgänglig och 
flexibel än en grupputbildning med fasta tider, vilket underlättar för föräldrar som söker hjälp att få 
denna i ett tidigt skede. 

Under årets två första tertial har en behandlare från öppenvården fått instruktörsutbildning i 
iKomet. Ytterligare förberedelsearbete har genomförts inom verksamheten för att säkerställa att 
föräldrar ska få det stöd som krävs för att genomföra utbildningen. Under augusti månad var ru-
tiner med mera klart för genomförandet och de första familjerna hade påbörjat en iKomet utbild-
ning. Senare under hösten har flera familjer fått del av utbildningen som numera är en del i det 
ordinarie utbudet. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten har 
uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

Fler och växande Vallentunaföretag 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 

och företag i gemenskap ska kunna växa. 

 Målet är uppfyllt 

När det gäller det kommungemensamma målet om att Vallentuna kommun ska skapa goda förut-
sättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa genomförde socialförvalt-
ningen 2019 ett antal insatser. Inom äldreboenden prövades individuella möten kring boende med 
flera professioner på plats. Arbetssätt vidareutvecklades för att i större utsträckning kunna erbjuda 
tillfälligt boende i befintligt bostadsbestånd. En ytterligare aktivitet var att förbättra beskrivning av 
roller och ansvar kopplat till socialförvaltningens verksamhetssystem. Slutligen genomfördes en ge-
nomlysning och dokumentation av vissa stödprocesser för att effektivisera och tydliggöra dessa. 

Av dessa förbättringsaktiviteter har tre uppnått förväntad effekt under året medan den som berör 
den berör genomlysning och dokumentation av stödprocesser har försenats i vissa delar men i hu-
vudsak har förväntad effekt uppnåtts. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, skapa goda förut-

sättningar för en utvecklad socialtjänst som kännetecknas av mångfald 

och valfrihet. 

 Målet är uppfyllt 

Individuella boendemöten på äldreboenden för ökad trygghet hos boende och närstå-
ende 

För boende på äldreboenden och deras närstående är en viktig trygghetsaspekt att uppleva helhets-
syn mellan olika professioner. För att förbättra detta avsåg Korallens vårdboende att under året in-
föra individuella boendemöten där omvårdnadsansvarig sjuksköterska, sjukgymnast, arbetstera-
peut, kontaktperson och närstående träffas. 

Den förväntade effekten under året var att för 100 procent av de nyinflyttade kunderna ska ett indi-
viduellt möte av denna typ ha genomförts. Dessutom ska ett nytt möte genomföras om det bedöms 
lämpligt utifrån försämring av allmäntillståndet hos den boende. 

Under året har alla nyinflyttade haft inflyttningssamtal med sin kontaktperson, sjuksköterska och 
rehab personal, vilket skapat trygghet för boende och anhöriga. Utöver detta har kontaktperso-
nen genomfört individuella uppföljningssamtal/boendemöten med boende och anhöriga vår och 
höst samt vid behov. Vid försämring av allmäntillstånd har möte där också sjuksköterska och re-
hab personal sammankallats. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsakti-
viteten uppnått förväntad effekt vid årets slut. 
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Utarbeta rutiner och arbetssätt beträffande tillfälliga boenden 

Behov av tillfälliga boenden har historiskt lösts genom att anlita hotell eller andra externa leverantö-
rer. Inom ramen för denna förbättringsaktivitet har möjligheter skapats för att i större utsträckning 
nyttja kommunens bostadsbestånd. Möjligheten har utarbetats i samverkan mellan socialförvalt-
ningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Den förväntade effekten under året var att antalet vårddygn hos externa leverantörer för tillfälliga 
boenden ska minska jämfört med föregående år och därmed kostnaderna för denna typ av place-
ringar. 

Under årets två första tertial har en fastighet i kommunens bostadsbestånd börjat användas för 
tillfälliga boenden och ett flertal omflyttningar har skett från externt till internt boende. Arbetssät-
tet och samverkansformer mellan socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
utarbetats. Under tertial två har socialförvaltningen fått möjlighet att nyttja vakanta bostäder i 
ytterligare en fastighet. Vidare har ett arbete påbörjats för att få en mer sammanhållen och trans-
parent hantering av hyror och hyreskontrakt, där avsikten är att dessa bostäder administreras i 
socialförvaltningens verksamhetssystem. Under december 2019 hade socialförvaltningen tre "hus-
håll" placerade i tillfälliga boenden i extern regi, under samma period året innan var antalet 24 
"hushåll". Under året har behovet av att anlita externa leverantörer (hotell eller privat företag) 
minskat markant. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten har 
uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Översyn av roller i stödet kring Treserva 

Treserva är ett av socialförvaltningens viktigaste verksamhetssystem. I systemet hanteras samtlig 
dokumentation vad gäller myndighetsutövning och genomförande av insatser. Systemet är också 
integrerat med andra stödsystem. Då systemet är omfattande är det väsentligt att det finns en tyd-
lighet i roller och ansvar för att få bästa möjliga effekt. 

Den förväntade effekten under året är att det finns en ny uppdaterad systemsäkerhetsplan för 
Treserva och att denna innehåller rollbeskrivningar för samtliga funktioner kopplade till systemet. 

Under årets två första tertial har arbetet påbörjats, ett utkast på förnyad systemsäkerhetsplan 
har utarbetats och presenterats för utsedd styrgrupp. Styrgruppen har träffats under hösten för 
att diskutera förslag till systemsäkerhetsplan. Efter mindre justeringar i samband med detta möte 
fastställdes systemsäkerhetsplanen. Den sammantagna bedömningen är att förbättrings-
aktiviteten har uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Genomlysa och dokumentera stödprocesser för verksamheten 

Inom socialförvaltningen finns ett antal processer som pågår för att verksamheten ska fortlöpa. En 
kategori av dessa är så kallade stödprocesser vilka understödjer de kundnära huvudprocesserna. 
Inom socialförvaltningen är dessa i många fall bristfälligt dokumenterade och genomlysta, vilket 
försvårar arbetet med att förbättra funktionaliteten. Arbetet syftar till att dokumentera hur proces-
sen ser ut, hur ansvarsområden är fördelade och förbättra processen funktionellt. 

Den förväntade effekten under året var att minst sex stödprocesser inom socialförvaltningen ska ge-
nomlysas och dokumenteras i förvaltningens kvalitetsledningssystem. För varje process ska det vid 
årets slut finnas en utsedd processledare som har huvudansvar för den fortsatta utvecklingen av 
processen. 

Medarbetare på staben har fått information om arbetssättet och för ett flertal processer har doku-
mentationen genomförts i olika konstellationer. De processer som utarbetats är budget uppfölj-
ning, ekonomisk redovisning, fastighetsförsörjning och behovsprognoser, utarbetning av riktlinjer 
och rutiner, avtalshantering samt upphandlingsprocesser. För vissa av dessa återstår delar av 
dokumentationen. Utöver arbetet med processkartläggningar har anpassningar gjorts i lednings-
systemet för att underlätta processledarnas praktiska arbete. Planering av en särskild utbildning 
för processledare har också påbörjats under hösten. Den sammantagna bedömningen är att 
förbättringsaktiviteten i huvudsak uppnått förväntad effekt vid årets slut. 
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Närmare till allt 

Kommungemensamt mål: 

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

 Målet är uppfyllt 

När det gäller det kommungemensamma målet Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande 
storstadsregion har socialförvaltningen valt att redovisa aktiviteter som fokuserar på förnyelse av 
några av de arbetssätt som tillämpats. Under året avsågs en helt ny modul för dokumentation inom 
hälso- sjukvård att tas i bruk. Införande av ett digitalt system för besöksbokning planerades under 
året. Öppenvården avsåg certifiera medarbetare så utbildning av så skallade ”komet-ledare” kan ske 
lokalt. Slutligen planerades att "ledningens genomgång" skulle införas som en arbetsmetod för ut-
veckling av socialförvaltningens kvalitetsledningssystem. 

Av dessa förbättringsaktiviteter har tre uppnått förväntad effekt under året medan den som berör 
den nya modulen för hälso- sjukvårdsdokumentation har försenats vilket innebär att förväntad ef-
fekt inte uppnåtts för denna aktivitet. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förut-

sättningar för en förebyggande socialtjänst som kännetecknas av stän-

dig tjänsteutveckling. 

 Målet är uppfyllt 

Etablera arbetssättet ledningens genomgång för kvalitetsledningssystemet 

Socialförvaltningen har under ett flertal år utvecklat ett kvalitetsledningssystem som överensstäm-
mer med författningen SOFS 2011:9. För att systemet ska vara fullt ut implementerat ska det finnas 
systematik kring systemets löpande utveckling. För att skapa denna förutsättning kommer det un-
der 2019 att införas arbetssättet ledningens genomgång. 

Den förväntade effekten under året är att arbetssättet etableras och utvecklas så att det är en natur-
lig del i förvaltningen och utvecklingen av systemet. Ledningens genomgång ska genomföras vid tre 
tillfällen under året utifrån en fastställd agenda. 

Under året har en modell för hantering av ledningens genomgång utarbetats, där möten  genom-
förts och information från dessa finns tillgängligt i ledningssystemet. Årets sista möte strax före 
jul fick tyvärr skjutas upp på grund av oförutsedda händelser men kommer att genomföras under 
det nya årets början. Arbetssättet har under året börjat etableras och har i sin tur lett till ett antal 
framtida utvecklingsprojekt inom ledningssystemet. Den sammantagna bedömningen är att 
förbättringsaktiviteten i huvudsak har uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Utbilda en certifierad kometinstruktör för att få fler kometledare i kommunen 

Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är ett utbildningsprogram som riktar sig 
till föräldrar och lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma 
och i skolan. Programmet bygger på att lära föräldrar och lärare bättre sätt att kommunicera med 
barnet. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska pro-
blemen. Metoden är forskningsbaserad. 

Den förväntade effekten under året var att en medarbetare utbildas till certifierad instruktör och får 
därmed behörighet att utbilda ett antal ledare. Under året förväntas denne i sin tur utbilda fyra nya 
Komet-ledare. 

Under årets två första tertial slutförde den medarbetare som utbildats till instruktör sin utbild-
ning. Två andra medarbetare har under våren genomfört ledarutbildningen och är godkända Ko-
met-ledare. Ytterligare två medarbetare genomgick utbildningen under hösten och vara klara i 
slutet av året. Därmed är samtliga öppenvårdens behandlare certifierade när de två senast utbil-
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dade genomfört sin praktikperiod 2020-06-30. Samtliga är utbildade av den certifierade instruk-
tören. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten uppnått för-
väntad effekt vid årets slut. 

  

Införande av modulen Hälsoärende i verksamhetssystemet Treserva 

Hälsoärende är den nya versionen av patientjournal i verksamhetssystemet Treserva. Den nya vers-
ionen skapar underlag för KVÅ (Klassifikation av Vård Åtgärder) vilket är koder som används för 
statistisk beskrivning av åtgärder inom bland annat hälso- och sjukvård. Förutom att verksamheten 
får detta underlag är det ett betydligt enklare användargränssnitt för samtlig sjukvårdspersonal. 

Den förväntade effekten under året var att den nya modulen skulle vara fullt implementerad vid 
årets slut. Socialförvaltningen skulle senast 2019-09-30 kunna leverera den statistik som systemet 
genererar till socialstyrelsen. 

Under årets två första tertial fördes samtal med leverantör för systemet, tyvärr fördröjde tek-
niska brister i systemet  arbetet. Vid månadsskiftet augusti/ september planerades en uppdatering 
av Treserva för att möjliggöra att driftsätta modulen "hälsoärende", den genomfördes men med 
ytterligare fördröjning orsakades av leverantör. Under senare delen av hösten har andra högt 
prioriterade projekt fördröjt uppstarten av "hälsoärende" så detta med nuvarande planering för-
väntad driftsättas i början av februari 2020. Den sammantagna bedömningen är att för-
bättringsaktiviteten inte uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Införande av ett besökssystem på Socialförvaltningen 

Under 2019 har bemanningen i socialförvaltningens reception avvecklats då resurser överförts till 
kommunens kontaktcenter. Det fanns dock även fortsättningsvis behov av hantering av besök inom 
socialförvaltningen. För att lösa detta behövdes ett besökssystem som inte kräver personal i recept-
ion. 

Den förväntade effekten under året var att ett digitalt besökssystem är infört och hanterar avise-
ringar av besök på ett sätt som upplevs bra av såväl besökare som förvaltningens personal. 

Under årets två första tertial infördes systemet och personalresurser minskades succesivt så att 
reception idag är huvudsakligen obemannad. Den fysiska miljön i receptionen har också förbätt-
rats avsevärt och kompletterande säkerhetsarrangemang har genomförts. Erfarenheterna under 
hösten indikerar att den nya lösningen i samverkan med kommunens kontaktcenter fungerar väl. 
Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten uppnått förväntad 
effekt vid årets slut. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Målet är uppfyllt 

När det gäller det kommungemensamma målet för Vallentuna kommun som syftar till att verksam-
heterna ska bedrivas kostnadseffektivt har socialförvaltningen valt att redovisa aktiviteter som 
samtliga syftar till förbättrad kostnadseffektivitet. 

Öppenvården har under året arbetat för att finna ”hemmaplanslösningar” för placerade unga vuxna, 
för att därigenom sänka kostnader. 

En genomlysning av processen vid in och utflyttningar på äldreboenden har genomförts för att 
minska ledtider och därmed få ett bättre resursutnyttjande av befintliga platser. Arbetet har resulte-
rat i förändrade rutiner och förbättrad information till närstående kring detta. 
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Vidare har genomlysningar gjorts för att effektivisera fakturahanteringen inom organisationen. Pro-
cessen för detta har dokumenterats och rutiner har förbättrats. Utöver detta har regelbundna kalen-
derbokningar med påminnelser gjorts för personer som hanterar många fakturor för att förbättra 
flödet och mycket arbete har lagts ner för att påminna chefer och medarbetare om vikten att hantera 
fakturor på ett korrekt sätt. Insatserna har gett effekt, då andelen fakturor som i hanteras i tid har 
ökat under hösten. 

Ett förbättringsarbete kring hyresadministration har genomförts under året. Inom ramen för denna 
har en översyn av hyresnivåer genomförts där de jämförts med kringliggande kommuner. Vidare 
har ett förslag till modell för hyressättning utarbetas som berör särskilt boende äldre och gruppbo-
stad LSS. Som ytterligare en del i detta har ett arbete för att flytta över hyresadministration och de-
bitering till socialförvaltningens verksamhetssystem inletts. Slutligen har ett arbetssätt för hante-
ring av vakanta lägenheter inom kommunen vidareutvecklats och dokumenterats i samverkan mel-
lan berörda förvaltningar. 

Av dessa förbättringsaktiviteter har tre uppnått förväntad effekt under året och en har delvis upp-
nått förväntad effekt. 

Nämndens mål: 

Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största 

möjliga kundnytta på både kort och lång sikt. 

 Målet är uppfyllt 

Implementering av hemmaplanslösningar 

Som alternativ till ofta kostsamma placeringar externt vill socialtjänsten kunna erbjuda unga vuxna 
stöd i närmiljön. Detta skapar bättre förutsättningar för arbete med ett helhetsperspektiv där perso-
nens hela nätverk kan vara del av arbetsfältet. Arbetssättet skapar också bättre förutsättningar för 
uppföljning efter avslutad insats. 

Den förväntade effekten är att arbetet med att erbjuda dessa lösningar ska ha påbörjats under året. 

Under året har arbetet med frågeställningen påbörjats. Arbete pågår med att skapa strukture-
rade team för hantering av våld i nära relationer. Vidare pågår utveckling av strukturerad öp-
penvård för vuxna som är knuten till behandlingslägenheter. Övergripande samverkan med skola 
kring hemmasittare har utvecklats. Ett "hemmasittarprogram har tagits fram och håller på att 
implementeras inom skola, där bland annat information lämnas vid föräldramöten. Intensivstöd 
för barn, unga och familj är ytterligare en lösning som implementerats under året. Som ett kom-
plement till detta har öppenvårdsteamet för vuxna fått tillgång till ytterligare tre behandlingslä-
genheter för hemmaplanslösningar. Den sammantagna bedömningen är att förbättrings-
aktiviteten har uppnått förväntad effekt vid årets slut. 
 

Utveckla boendekedjan 

Ett område där effektiviteten kan förbättras är vid in- och utflyttningar på äldreboenden. Genom att 
genomlysa och dokumentera hur processen för ”boendekedjan” ser ut kan vi förkorta tiden då en 
plats inte utnyttjas men också säkerställa att relevant och korrekt information ges till berörda. 

Den förväntade effekten var att under året är att processen ska vara kartlagd och dokumenterad 
samt att justeringar för att korta ledtiderna är identifierade. För de lägenheter som bytte hyresgäst 
under 2018 var den genomsnittliga tomställningsperioden 18,3 dagar. När det nya arbetssättet är 
implementerat förväntas denna minska med cirka 20 procent. 

Under årets två första tertial påbörjades arbetet med att utveckla boendekedjan. En projektplan  
utarbetades och arbetsgruppen inledde sitt arbete. Arbetsgruppen har kartlagt processen och uti-
från detta gjort ett utkast på nya rutiner för att korta ledtiderna med mera. Ett informations-
material riktat till närstående har även utarbetats. Effekt i form av förkortning av genomsnittlig 
tomställningsperiod har inte fått genomslag under 2019, men en förväntning är att effekten kom-
mer under 2020. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten i hu-
vudsak uppnått förväntad effekt vid årets slut. 
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Effektivisera hyresadministration av boendeformer inom socialförvaltningens regi 

Socialförvaltningen har en omfattande administration av hyror för boendeplatser och olika typer av 
träningslägenheter som förvaltningen disponerar. Stora delar av detta arbete sker i samverkan med 
SBF som svarar för bostäderna. De samverkansformer som funnits är bristfälligt dokumenterade 
och har inte reviderats på ett flertal år. 

Den förväntade effekten under året var att hela processen för hyresadministration ska vara genom-
lyst och dokumenterad samt känd av samtliga berörda parter. I arbetet förväntades vidare förbätt-
ringar göras så att kunder och övriga intressenter får bättre och tydligare information. 

Under årets två första tertial har en extern konsult granskat hyresnivåer och jämfört dessa med 
omgivande kommuner som en del i arbetet. En överföring av hyresdebitering till socialförvalt-
ningen har skett succesivt och har inletts med särskilda boenden LSS, jourboende och tillfälliga 
boenden. Vidare har en modell för hyressättning utarbetas som berör särskilt boende äldre och 
gruppbostad LSS som socialnämnden behandlat under hösten inför kommande hantering i kom-
munstyrelsen. Som ytterligare en del i detta har ett arbete för att flytta över hyresadministration 
och debitering till socialförvaltningens verksamhetssystem inletts, för att förbättra denna hante-
ring. Slutligen har ett arbetssätt för hantering av vakanta lägenheter inom kommunen vidareut-
vecklats och dokumenterats i samverkan mellan förvaltningarna. Den sammantagna bedöm-
ningen är att förbättringsaktiviteten uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

  

Effektivisera fakturahanteringen 

Fakturahantering innefattar många olika moment där informationsflöden behöver vara tydliga och 
användas konsekvent. Hanteringen kan delas i två huvudområden, leverantörs- och kundfakturor. 
Det finns en förbättringspotential inom detta område så att antalet rättningar av fakturor kan mins-
kas. 

Den förväntade effekten under året är att det ska finnas en dokumenterad flödesprocess och att det 
vid framtagandet av denna har genomförts åtgärder för att rätta upp upptäckta brister. Detta ska 
leda till färre avvikelser i fakturaflödet. 

Under årets två första tertial har arbetet med att kartlägga fakturahanteringen påbörjats. Faktu-
rahantering ingår som en del i processen "ekonomisk redovisning" som har kartlagts och doku-
menterats. Utöver detta har regelbundna kalenderbokningar med påminnelser gjorts för personer 
som hanterar många fakturor för att förbättra flödet. Ytterligare rutiner för hantering av faktur-
afrågor har skrivits och mycket arbete har lagts ner för att påminna chefer och medarbetare om 
vikten att hantera fakturor på ett korrekt sätt. Dessa insatser har gett effekt, då andelen fakturor 
som inte hanteras i tid har minskat under hösten. Den sammantagna bedömningen är att 
förbättringsaktiviteten har uppnått förväntad effekt vid årets slut. 
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Styrkort 

Analys - Kund/Invånare 

  
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

 

Vad tycker de äldre - kundens helhetsintryck, hemtjänst 
(NKI hemtjänst, procent) 

92 95 96  

Vad tycker de äldre - kundens helhetsintryck, särskilt 
boende äldre (NKI särskilt boende äldre, procent) 

83 77 72  

Kundens medelvärde besvarade frågor, område funkt-
ionsnedsättning LSS (NKI saknas, därför används medel-
värde för samtliga besvarade frågor) 

n/a 80,2 80,2  

Kundens medelvärde besvarade frågor, område funkt-
ionsnedsättning SoL (NKI saknas, därför används me-
delvärde för samtliga besvarade frågor) 

n/a 85,8 84,6  

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt 
- helhetssyn, andel (%) 

n/a 83,9 94,1  

Kommentar 

Kundundersökningen "Vad tycker de äldre" har genomförts även detta år. Undersökningen genom-
förs i hela riket samtidigt och berör hemtjänst och äldreboenden i såväl kommunal som extern regi. 

Vad tycker de äldre, hemtjänst 

 

Diagrammet ovan visar utveckling av NKI (Nöjd Kund Index) för undersökningarna de senaste tre 
åren. i diagrammet visas sju kommuner som används som referenskommuner och rikssnittet re-
spektive år. 

Under 2019 minskade NKI för hemtjänst i Vallentuna med tre procent, men verksamheten ligger 
fortfarande betydligt över rikssnittet och har bäst värde av jämförelsekommunerna. När man grans-
kar underliggande frågeställningar i undersökningen ligger Vallentuna över rikssnittet på samtliga 
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områden. 

Vad tycker de äldre, särskilt boende äldre 

 

För särskilt boende äldre ökade NKI med sex procent 2019 vilket innebär att kommunens värde 
även på detta område ligger över rikssnittet och detta år fick Vallentuna högst värde bland jämförel-
sekommunerna. I de underliggande frågeställningarna ligger merparten av frågeställningarna på 
rikets nivå eller strax över, medan några områden har sämre värden. Verksamheterna har fått ana-
lyser på årets resultat som ska resultera i förbättringsaktiviteter inom verksamheterna. 

Kundundersökning funktionsnedsättning LSS 

Undersökningen genomfördes inte 2019, då beslut fattats om att denna ska genomföras vartannat 
år. 

Kundundersökning funktionsnedsättning SoL 

Undersökningen genomfördes inte 2019, då beslut fattats om att denna ska genomföras vartannat 
år. 

Kundundersökning individ- och familjeomsorg 

Undersökningen genomfördes inte 2019, då beslut fattats om att denna ska genomföras vartannat 
år. 
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Analys - Verksamhet 

   
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

HVB, fam.hem, kons.stödda fam.hem - årsplaceringar  49,1 50,7 45,0 

HVB, fam.hem, kons.stödda fam.hem - antal personer  87,0 91,0 85,0 

HVB, fam.hem, kons.stödda fam.hem - andel av befolk-
ningen (Åldrar 0-20 år) 

 0,89 % 0,93 % 0,88 % 

     

HVB vuxna SoL LVM - årsplaceringar  6,4 7,1 8,5 

HVB vuxna SoL LVM - antal personer  17 17 28 

HVB vuxna SoL LVM - andel av befolkningen (Åldrar 21-
64 år) 

 0,09 % 0,09 % 0,15 % 

Ekonomiskt bistånd - antal hushåll genomsnitt per må-
nad 

 182 179 168 

Ekonomiskt bistånd - andel av befolkningen (Åldrar 21-
64 år) 

 0,99 % 0,97 % 0,92 % 

     

Hemtjänst - timmar  158 146 165 295 164 007 

Hemtjänst - antal personer genomsnitt per månad  432 427 449 

Hemtjänst - andel av befolkningen (Åldrar 65 och 
uppåt) 

 8,25 % 8,16 % 8,68 % 

Hemvård särskild boendeform - årsplaceringar  194,0 190,8 193,6 

Hemvård särskild boendeform - antal personer genom-
snitt per månad 

 192,0 190,8 193,6 

Hemvård särskild boendeform - andel av befolkningen 
(Åldrar 65 och uppåt) 

 3,67 % 3,64 % 3,74 % 

     

LSS bostad - årsplaceringar  117,6 111,7 110,6 

LSS bostad - antal personer  126,5 116,0 118,0 

LSS bostad - andel av befolkningen (Åldrar 21-64 år)  0,69 % 0,63 % 0,64 % 

     

Kommentar 
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Analys - Miljö 

   
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Genomsnittlig körsträcka totalt/dag samtliga förvalt-
ningens fordon 

 1 908 km 1 768 km 1 682 km 

Genomsnittlig beräknat Co2-utsläpp/dag totalt samt-
liga förvaltningens fordon 

 183,8 Kg 172,8 kg 176,9 Kg 

     

Kommentar 

 

Diagrammet ovan visar den totala körsträckan för socialförvaltningens fordon respektive månad de 
senaste tre åren. Jämfört med föregående år har den totala körsträckan ökat med 7,6 procent. Den 
tydligaste ökningen är synlig inom kommunens hemtjänst. En felkälla här är sannolikt att verksam-
heten under en period var tvungna att hyra några fordon utan digital körjournal och att dessa sedan 
ersatts med fordon som har digital körjournal. 
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Jämfört med föregående år har den totala beräknade utsläppet ökat med 6,1 procent. 

 

Utökning av andel miljöklassade fordon har avstannat något under andra halvåret 2019, däremot 
kommer ett större antal fordon att förnyas i början av 2020. Arbetet med att följa utvecklingen av 
våra transporter kommer att fortsätta under kommande år. 
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Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Socialnämndens budgetram för 2019 uppgick till 554,2 mnkr, vilket är en ökning med 2,5 procent 
jämfört med utfallet från föregående år. Utfallet för 2019 är 554,6 mnkr vilket är ett underskott på 
0,4 mnkr (0,07%) jämfört med budget. Förvaltningen rapporterar enligt följande verksamhetsblock: 

 Individ och familjeomsorg (IFO) barn och familj. 

 Individ och familjeomsorg (IFO) vuxen. 

 Äldreomsorgen. 

 Funktionsnedsättning – LSS. 

Väsentliga områden/händelser  

IFO barn och familj gav 2019 ett underskott mot budget med 2,3 mnkr. Ett intensifierat arbete har 
under året pågått för att stärka möjligheterna för barn och unga att få hjälp på hemmaplan för att 
undvika kostsamma och utdragna placeringar på hem för vård och boende (HVB) och statliga in-
stitutioner (SIS). Stort fokus har lagts på uppföljning av befintliga placeringar på HVB och SIS för 
att säkra kvaliteten av vården och effektivisera vårdkedjan. Omförhandling av avtal med konsulent-
stödda familjehem har lett till minskade dygnskostnader. Förvaltningen har även kunnat ta över fa-
miljehem med direktavtal. 

Individ och familjeomsorg – vuxen. Enheten redovisar ett överskott på 2,6 mnkr mot budget. Detta 
beror delvis på ett aktivt arbete med handläggning av ekonomiskt bistånd och översyn av träningslä-
genheter samt till dem kopplade beslut. Under 2019 sågs även behovet av att utifrån kvalitetsper-
spektiv flytta socialpsykiatrin till enheten för LSS. På detta sätt blir socialpsykiatrins funktionsned-
sättning en enhet med fokus på stöd till individer med funktionsvariationer. 

Äldreomsorgen gav 2019 ett överskott mot budget med 4,5 mnkr. Externa placeringar utanför kom-
munen har under större delen av året legat under budgeterad nivå, vilket är huvudorsaken till över-
skottet. Förvaltningen arbetar intensivt med boendekedjan för att i högre utsträckning öka tillgäng-
ligheten på boenden inom kommunen. 

Funktionsnedsättning redovisar ett underskott på 8,3 mnkr vilket är kopplat till bland annat verk-
ställighet av beslut tagna under 2017-2018. Tidigare ramavtal har en hög prissättning och har resul-
terat i en hög kostnadsnivå för externa placeringar. 

Förvaltningsövergripande verksamheter redovisar ett överskott på 3,4 mnkr. Överskottet beror 
främst på vakanta tjänster. Vid utgången av 2019 var de flesta tjänsterna rekryterade. 

  

(Mnkr) 
Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Avvikelse 
2017 

Socialnämnden totalt 0 -554,2 -0,4 -31,2 -32,7 

Politisk verksamhet  -1,5 -0,3   

Förvaltningsövergripande  -31,7 3,4   

Individ och familjeomsorg - Barn och fa-
milj 

 -50,1 -2,3   

Individ och familjeomsorg - Vuxen  -64,1 2,6   

Äldreomsorg  -214,2 4,5   

Funktionsnedsättning enligt LSS  -192,6 -8,3   
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Kommentar 
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Nyckeltal Vallentuna kommun i jämförelse med andra kommuner - 2018 

Med begreppet "liknande kommuner" i tabellen nedan, avses kommuner med likartade förhållan-
den inom respektive område i Sverige. Likhetsutsökningen görs på ett sätt som fastställts av Rådet 
för främjande av kommunala analyser (RKA). Källan för nyckeltalen är Kommun- och landstingsda-
tabasen (KOLADA). 

Vallentuna kommun har lägre kostnader per invånare jämfört med andra liknande kommuner inom 
alla områden, med undantag av ekonomiskt bistånd. Orsaken till de höga kostnaderna under 2018 
var behovet av tillfälliga boenden som inte kunde hanteras av kommunens egna bestånd. För 2019 
är kostnaderna betydligt lägre eftersom kommunen effektiviserat hanteringen av lägenheter och 
därigenom förhindrat placeringar av externa tillfälliga boenden. 

  
Alla kommuner 
(ovägt medel) 

Liknande kommu-
ner, Vallentuna, 

2018 
Vallentuna, 2018 

Vallentuna, 2018 
andel av liknande 

kommuner 

Barn och familj 3 974 kr 3 394 kr 3 298 kr 97% 

Ekonomiskt bi-
stånd 

1 950 kr 1 261 kr 1 650 kr 131% 

Funktionsnedsätt-
ning 

27 440 kr 29 996 kr 29 166 kr 97% 

Missbruk 1 430 kr 1 503 kr 769 kr 51% 

Äldre 26 248 kr 14 325 kr 12 484 kr 87% 

Totalsumma 61 041 kr 50 478 kr 47 367 kr 94% 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2018 

Bokslut 
2018 

% 

TOTALT        

K -638,0 -646,0 101 % -8,0 -633,7 -636,7 100 % 

I 83,8 91,4 109 % 7,6 124,2 96 77 % 

N -554,2 -554,6 100 % -0,4 -509,5 -540,7 106 % 

Politisk verksamhet    

K -1,5 -1,8 120 % -0,3 -1,1 -1,2 109 % 

I 0 0 0 % 0 0 0 0 % 

N -1,5 -1,8 120 % -0,3 -1,1 -1,2 109 % 

Socialchef  

N -6,3 -4,2 67 % 2,1 -11,5 -7,0 61 % 

Stab    

N -14,6 -12,6 86 % 2,0 -22,3 -14,0 63 % 

Utförarsidan övergripande administration    

N -1,1 -1,6 145 % -0,5 0 -1,9 0 % 

Myndighetsavdelningens administration:    

N -9,5 -9,8 103 % -0,3 -7,4 -9,6 130 % 

Kostnader för samtliga insatser:    

Individ och familjeomsorg - barn och familj   

K -66,3 -69,6 105 % -3,3 -114 -77,2 68 % 

I 16,2 17,1 106 % 0,9 73,1 26,9 37 % 

N -50,1 -52,5 105 % -2,4 -40,9 -50,3 123 % 

Individ och familjeomsorg - vuxen  

K -71,7 -71,9 100 % -0,2 -58 -68,4 118 % 

I 7,7 10,4 135 % 2,7 3 8,5 283 % 

N -64,0 -61,5 96 % 2,5 -55 -59,9 109 % 

Äldreomsorg  

K -254,2 -251,6 99 % 2,6 -217,7 -247 113 % 

I 40 41,9 105 % 1,9 32,7 45,2 138 % 

N -214,2 -209,7 98 % 4,5 -185 -201,8 109 % 

Funktionsnedsättning - LSS  

K -208,5 -217,6 104 % -9,1 -201 -208,8 104 % 

I 15,8 16,8 106 % 1,0 15,1 13,9 92 % 

N -192,7 -200,8 104 % -8,1 -185,9 -194,9 105 % 

* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto 
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Kommentar 

Individ och familjeomsorg (IFO) barn och familj (BOF) 

IFO - BOF gav 2019 ett underskott mot budget med 2,3 mnkr. Budget för 2019 var beräknad utifrån 
att ett flertal placeringar på HVB och SIS skulle avslutas och nya behov skulle tas hand om av egen 
regi. HVB och SIS placeringarna redovisar ett underskott med 4,8 mnkr. Förvaltningen har arbetat 
med att intensivt följa upp placeringar och effektivisera vårdkedjan. Detta har lett till att under året 
minska underskottet och samtidigt bibehålla kvaliteten av vården. 

Antal ensamkommande flyktingbarn har fortsatt att minska, under 2019 kom endast två nya barn 
och flera placeringar avslutades. 

Mnkr 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Total -50,1 -52,4 -2,3 105% -50,3 -48,3 

HVB och SIS barn & ungdom -9,1 -13,9 -4,8 153% -15,4 -8,6 

Familjehem barn & unga -13,4 -15,3 -1,9 114% -14,2 -16,3 

Ensamkommande flyktingbarn -0,4 2,6 3,0 -653% 2,8 0,1 

Myndighet IFO - BOF -16,9 -15,0 1,9 89% -13,4 -13,5 

Övriga -10,3 -10,8 -0,5 105% -10,1 -10,0 

  

HVB, SIS, egna och konsulentstödda familjehemsplaceringar barn & ungdom 

HVB och SIS placeringar för barn och unga samt konsulentstödda och egna familjehemsplaceringar 
gav ett underskott på totalt 6,7 mnkr. Ett antal ungdomar har vårdats med stöd av lagen om vård av 
unga (LVU). Flera ungdomar som haft omfattande vårdinsatser på institutioner har utvecklats väl 
och flyttat hem eller till familjehem. Underskottet har under året succesivt minskat. En majoritet av 
de biståndsbedömda stödinsatser som getts till barn och unga är i form av öppna insatser i förvalt-
ningens egen regi. 

Total HVB, fam.hem, kons.stödda 
fam.hem 

Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -22,5 -29,2 -6,7 130% -29,6 -24,9 

Årsplaceringar 43,0 49,1 6,1 114% 50,2 45,0 

Dygnskostnad kr -1 434 -1 629 -196 114% -1 615 -1 516 

    

HVB och SIS barn & ungdom 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -9,1 -13,9 -4,8 153% -15,4 -8,6 

Årsplaceringar 5,9 9,0 3,1 153% 12,5 8,2 

Dygnskostnad kr -4 226 -4 232 -6 100% -3 375 -2 873 
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Familjehem och konsulentstödda 
familjehem 

Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -13,4 -15,3 -1,9 114% -14,2 -16,3 

Årsplaceringar 37,1 40,1 3,0 108% 37,7 36,8 

Dygnskostnad kr -990 -1 045 -56 106% -1 032 -1 214 
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Ensamkommande flyktingbarn 

Antal ensamkommande flyktingbarn har fortsatt att minska. Under 2019 kom endast två nya barn 
och flera placeringar avslutades, varav två har fått svenskt medborgarskap. Vid årsskiftet var tjugo 
ensamkommande flyktingbarn aktuella för insatser från barn och familjeenheten. 
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Individ och familjeomsorg (IFO) Vuxen 

Mnkr 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Total -64,1 -61,5 2,6 -96% -59,9 -58,4 

HVB vuxna -4,7 -7,1 -2,4 -151% -6,2 -6,1 

Ekonomiskt bistånd -22,0 -18,4 3,6 -84% -24,6 -20,8 

Arbetscoachning -10,6 -9,6 1,0 -91% -9,0 -3,0 

Myndighet IFO - vuxen -9,7 -8,3 1,4 -86% -8,6 -10,1 

Övriga -17,1 -18,0 -0,9 -105% -11,5 -18,4 

  

Individ och familjeomsorg vuxen - HVB vuxna 

Respektive placering har ökat i kostnad då privata aktörer har högre prissättning vid nya avrop. 
Även lag om vård av missbrukare (LVM) placering påverkar utfallet negativt beroende på högre 
kostnad än vid vanlig HVB placering. 

HVB vuxna 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -4,7 -7,1 -2,4 151% -6,2 -6,1 

Årsplaceringar 6,0 6,4 0,4 107% 7,4 8,4 

Dygnskostnad kr -2 146 -3 029 -883 141% -2 295 -1 990 

 

  

  

Individ och familjeomsorg vuxen - arbetscoachning 

50 procent av de mottagna på arbetscoachningen har kommit ut i anställning eller avslutats. 
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Arbetscoachning Utfall 

Mottagna kunder under perioden januari-augusti 24 

Kommit ut i anställning 6 

Gått vidare till arbetsförmedlingen för annan insats 2 

Avslutat försörjningsstöd 4 

Pågående praktik 6 

Pågående individuell coachning 6 

  

Ekonomiskt bistånd 

Arbetet med att se över ekonomiskt bistånd och att få en högre rättssäkerhet i handläggning har gett 
ett positivt resultat. Nära samarbete med övriga funktioner inom förvaltningen har minskat place-
ringar på tillfälliga boenden. Antalet berättigade till tillfälliga boenden har minskat under året för 
att sedan öka något under årets sista månader. De är kopplade till rätten till familjeåterföreningar. 
Intäkter på 1,7 mnkr från Migrationsverket har flyttats från ensamkommande barn, sedan de blivit 
vuxna, till ekonomiskt bistånd, där utbetalningarna också har skett. 

Ekonomiskt bistånd 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -22,0 -18,4 3,6 84% -24,6 -20,8 

Utbetalt försörjningsstöd -20,3 -16,3 4,0 80% -18,5 -17,1 

Tillfälliga boenden -1,7 -2,1 -0,4 124% -6,1 -3,7 
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Äldreomsorg 

Äldreomsorgen gav ett överskott på 4,5 mnkr, hemvård särskilda boenden extern regi gav ett över-
skott på 5,1 mnkr. Underskottet på myndighet på 1,4 mnkr beror på rekrytering av fler vårdplane-
rare p.g.a. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). 

Mnkr 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Total -214,2 -209,7 4,5 98% -201,8 -196,5 

Hemtjänst, extern -14,8 -15,0 -0,2 101% -14,7 -14,8 

Hemtjänst, intern -45,0 -44,7 0,3 99% -44,1 -43,6 

Hemvård särskild boendeform ex-
tern 

-54,8 -49,7 5,1 91% -45,7 -43,5 

Hemvård särskild boendeform in-
tern 

-64,2 -64,4 -0,2 100% -61,3 -54 

HSL - Äldreomsorg -10,2 -10,4 -0,2 102% -9,3 -9,3 

Myndighet äldreomsorgen -6,6 -8,0 -1,4 121% -6,4 -10,7 

Övriga -18,6 -17,5 1,1 94% -20,3 -20,6 

Hemtjänst 

Hemtjänsten gav ett överskott mot budget på 0,1 mnkr. Utfallet 2019 jämfört med föregående år 
ökade med 0,9 mnkr. 

Hemtjänst 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -59,8 -59,7 0,1 100% -58,8 -58,4 

Hemtjänst timmar 171 038 158 146 -12 892 92% 166 161 164 007 

Timkostnad kr -350 -377 -28 108% -354 -356 
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Hemvård särskild boendeform 

Antal placeringar på externa boenden utanför kommunen minskade från 9 i början av året till 5 i 
maj och ökade under hösten till 10. Förvaltningen arbetar intensivt med boendekedjan för att i 
högre utsträckning öka tillgängligheten på boenden inom kommunen. 

Hemvård särskild boendeform 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -119,0 -114,1 4,9 96% -107,0 -97,5 

Antal kunder genomsnitt 204 194 -10 95% 189 186 

Kostnad per kund genomsnitt kr -583 333 -588 092 -4758 101% -566 138 -524 194 
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Funktionsnedsättning - LSS 

Mnkr 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Total -192,6 -200,9 -8,3 104% -194,9 -185,4 

Bostad särskild service Vuxen ex-
tern LSS 

-57,5 -64,9 -7 113% -56,9 -50,4 

Bostad särskild service Vuxen in-
tern LSS 

-41,8 -43,9 -2,1 105% -42,3 -39,5 

Daglig verksamhet extern LSS -11,6 -11,7 -0,1 101% -10,1 -10,7 

Daglig verksamhet intern LSS -18,1 -18,0 0,1 100% -18,7 -19,0 

Personlig assistent LSS -18,0 -18,2 -0,2 101% -18,7 -20,6 

Myndighet LSS -5,0 -3,2 1,8 63% -7,1 -4,5 

Övriga LSS -40,6 -40,9 -0,3 101% -41,1 -40,7 

Bostad särskild service LSS 

Antalet berättigade att söka insatser såsom boende i LSS 9:9 har ökat i och med att nyanlända med 
funktionsvariation har ökat. Att estimera antalet sökande är en svårighet i sig, dock kan enheten för-
handla ner pris på individuella avrop samt placera inom ny ram-upphandling i syfte om att ha god 
ekonomiskt hushållning. 

Bostad särskild service LSS 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -99,3 -108,8 -9,5 110% -99,2 -89,9 

Årsplaceringar 117,3 119,5 2,2 102% 111,7 110,6 

Kostnad per kund genomsnitt kr -846 547 -910 808 -64 261 108% -888 093 -812 839 

 

Daglig verksamhet LSS 

Antal årsplaceringar har ökat med 5 procent, samtidigt som underskottet är 0,1 procent, detta beror 
på att kostnaderna i egen regi har minskat med 0,6 mnkr. 
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Daglig verksamhet LSS 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Avvi-
kelse 
mot 
budget 

% 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Mnkr -29,7 -29,8 -0,1 100% -28,8 -29,7 

Årsplaceringar 111,0 116,4 5,4 105% 111,2 105,0 

Kostnad per kund genomsnitt kr -267 568 -255 657 11 911 96% -258 993 -282 857 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt Budget 2019 Bokslut 2019 % 
Avvikelse mot 

budget 

Totalt (mnkr) 3,0 0,0 1 % 3,0 

Årligt anslag 3,0 0,0 1 % 3,0 

     

     

     

Kommentar 

Inga investeringar har gjorts under 2019. 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

  2019 Totalt, projekt  

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos 
Klart 

år 

Totalt (mnkr) 7,5 0,0 9,5 2,0 9,5  

Alléns Stödboende 7,5 0,0 9,5 2,0 9,5  

       

Kommentar 

Gemensamhetslokal för Alléns stödboende 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2016 i uppdrag att genomföra projektering och 
byggnation av en ny gemensamhetslokal för Alléns stödboende. Projektering är klar och förfråg-
ningsunderlag skickades ut för konkurrensutsättning till kommunens ramavtalade entreprenörer 
och anbud kom in. Anbuden var högre än kalkylen och därför har projektet inte slutförts. 
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Analys - Medarbetare 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Antal anställda 517 556 548 

Varav tillsvidareanställda 477 486 493 

Antal årsarbetare 464,6 499 487,2 

Medelålder 46,1 45,6 45,2 

Medellön (tkr) 30,8 29,3 28,6 

Medianlön (tkr) 27,5 26,5 25,7 

Minskat antal årsarbetare förklaras av organisationseffektiviseringar inom förvaltningen. 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 46,7 % 48,9 % 43,7 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 4,3 % 4,7 % 4,1 % 

Kvinnor 7,7 % 8,5 % 7,9 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 5,5 % 5,8 % 6,7 % 

30 - 49 år 7,3 % 6,4 % 6,8 % 

50 år och äldre 7,6 % 10,3 % 8,0 % 

Samtliga 7,1 % 7,9 % 7,3 % 

Personalomsättning 

  
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Tillsvidareanställda medarbetare 18,5 % 16,9 % 16,8 % 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Anställda, andel män 14 % 14 % 14 % 
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Medarbetarenkät 2019 

Område 
Kommu-
nen totalt 
2019 

Socialför-
valt- ningen 
2019 

Särskilt bo-
ende, äldre-
omsorg 

Hemtjänst, 
äldreomsorg 

Omsorg om 
personer 
med funkt-
ions-ned-
sättning 

Individ- och 
familje-om-
sorg 

Motivation 81 82 80 84 80 84 

Ledarskap 82 84 84 90 71 88 

Styrning 80 83 87 88 74 82 

HME 81 83 84 87 75 85 

Medarbetarenkät 2018 

Område 
Kommu-
nen totalt 
2018 

Socialför-
valt- ningen  
2018 

Särskilt bo-
ende äldre-
omsorg 

Hemtjänst 
äldreomsorg 

Omsorg om 
personer 
med funkt-
ions-ned-
sättning 

Individ- och 
familje-om-
sorg 

Motivation 80 80 77 82 83 79 

Ledarskap 80 82 77 91 82 80 

Styrning 79 81 80 86 82 79 

HME 80 81 78 86 83 79 

Kompletterande text: 

Socialförvaltningens medarbetarundersökning visar att medarbetarnöjdheten inom samtliga områ-
den fortsätter att förbättras mellan 2018 och 2019. Förvaltningen har ett bra resultat i jämförelse 
med kommunen som helhet samt jämfört med rikets genomsnitt (2019: HME 79). För att se hur 
förvaltningsledningen har arbetat med medarbetarfrågorna, se under rubriken ”Viktiga händelser 
under året – Personal och arbetsmiljö” i inledningen av verksamhetsberättelsen. 
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