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Inledning 

Delårsrapport januari-augusti är en utförlig uppföljning innehållande måluppfyllelse, ekonomisk 
analys, prognos och personalredogörelse. 
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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 

 Nämndens mål 

Totalt antal: 7 

Prognos mål helår uppnås: 6 

Prognos mål helår uppnås delvis: 1 

Prognos mål helår uppnås inte: 0 

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet 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. 

Några exempel på förbättringsaktiviteterna och uppnådda resultat kopplat till detta mål är: 

 Fortsatt arbete med etablering av arbetssättet tillitsbaserad styrning inom hela förvalt-
ningen, har lett till en positiv utveckling på ett antal områden i de medarbetarenkäter som 
genomförs årligen, 

 Projektet "Heltidsresan" som initialt syftar till att öka andelen medarbetare med heltidsan-
ställning på äldreboenden pågår. 

 Förbättrade förutsättningar för distansarbete, där detta på sikt kan leda till minskade behov 
av transporter, men också större flexibilitet för medarbetare. 

 Projekt för införande av digitala lås inom hemtjänsten har påbörjats. Detta kommer att leda 
till minskning av transporter, kortare inställelsetider vid larm samt bättre förutsättningar 
för uppföljning av utförd tid med mera. 

 Förvaltningen har en betydande minskning av personalomsättningen. Störst förändring no-
teras på myndighetsavdelningen, vilket också gett positiva effekter vad gäller kvalitet på 
myndighetsutövningen. 

 En betydande ökning av sjukfrånvaron på grund av pandemin skedde under våren, men 
denna situation har normaliserats under sommaren.  

 Förvaltningen har mycket bra värden vad gäller de olika HME-värden (Hållbart Medarbetar 
Engagemang) i medarbetarenkäten. På samtliga områden har socialförvaltningen bättre 
värden än socialtjänsten i jämförbara kommuner i Sverige. 

 Sammanlagd körsträcka under året med förvaltningens bilar har ökat. En betydande ökning 
har skett inom hemtjänsten medan andra verksamhetsgrenar har minskat sina körsträckor. 
Denna markanta ökning är sannolikt en effekt av pandemin under våren. 

 Den beräkning som förvaltningen gör på beräknat utsläpp Co2/ körd kilometer med for-
donsflottan har ökat, beroende på att fler fordon med ökad framkomlighet nyttjas på lands-
bygden av hemtjänsten. 
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Sammanfattande analys samt grund för bedömning av måluppfyllelse. 

Socialförvaltningen har generellt upplevt stora förbättringar vad gäller ledarskap och engagemang 
bland medarbetarna under senare år. Det visar inte minst jämförelser av HME i relation till social-
tjänst i jämförbara kommuner. Vallentuna har högre värden än snittet för dessa för samtliga verk-
samhetsgrenar på i det närmaste alla HME index. Dessutom har personalomsättningen minskat to-
talt och alla verksamhetsgrenar förutom hemtjänst har haft lägre personalomsättning jämfört med 
föregående år. Projektet Heltidsresan pågår och engagemanget bland medarbetarna kring denna 
fråga är stor. Som för så många andra verksamheter har pandemin tvingat fram nya arbetssätt som 
på sikt kan ge positiv inverkan på miljöpåverkan mm. Det påbörjade projektet med digitala lås inom 
hemtjänsten kommer på sikt att ha stor inverkan på förvaltningens transporter mm.  Inom området 
transporter finns tyvärr en mindre önskad utveckling, då den pågående pandemin påverkat logisti-
ken inom hemtjänsten så vi fått en tydlig ökning på transporterna inom detta område. Trots att 
transporterna minskat inom andra områden har den totala volymen ökat. Dessutom har det beräk-
nade genomsnittliga utsläppet från fordonen per körd kilometer ökat, där det skett en förändring till 
fler fordon med bättre framkomlighet inom hemtjänsten. På detta område finns en problematik där 
behovet av framkomlighet vid extremväder motverkar ambitionen om minskad miljöpåverkan, frå-
geställningen kommer att bearbetas ytterligare. Den sammantagna bedömningen är att soci-
alnämnden kommer att nå måluppfyllelse på detta mål vid årets slut. 

Nämndens mål: Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en lösningsori-

enterad samverkan, ett coachande ledarskap och en god arbetsmiljö. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet 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-
ionen genom att titta på helhetsperspektivet för de professioner som behöver samarbeta i tjänstele-
verans till kund. 

Den förväntade effekten är under året att kunskap och acceptans för den nya styrmodellen ska öka 
ytterligare inom hela socialförvaltningen och att denna därmed skulle tillämpas i hela organisat-
ionen. 

Under året två första tertial har denna aktivitet varit nedprioriterad på grund av rådande förhållan-
den. 

Heltidsresan 

Vallentuna har som mål att kunna erbjuda samtliga medarbetare en heltidstjänst. Därför är vi med i 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) projekt Heltidsresan. Heltidsresan handlar om att möta 
framtidens rekryteringsbehov och att bidra till ett mer jämställt samhälle. 

Den förväntade effekten under året är att ett pilotprojekt kring heltidsarbete som norm på Korallen 
och Väsbygården ska genomföras och utvärderas under 2020. 

Uppnådd effekt under årets två första tertial är bland annat att samtliga avdelningar på Korallen 
och Väsbygården har genomfört workshops tillsammans med medarbetare kring förutsättningar för 
fler heltidstjänster inom befintlig budget. Arbete med nya scheman med fler heltidstjänster har även 
påbörjats. 

Arbetssätt för att förtydliga måluppfyllelse vid individuella uppföljningssamtal 

Arbetssättet syftar till att förstärka kopplingen mellan arbetet med förbättringsaktiviteter i vår verk-
samhetsplan och uppföljning av måluppfyllelse vid individuella uppföljningssamtal med chef. 
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Den förväntade effekten är under året att en särskild rapport som underlättar denna uppföljning ut-
formas i ledningssystemet Stratsys, samt att denna därefter under året används vid samtliga indivi-
duella uppföljningssamtal vid staben. Därefter kommer arbetssättet att utvärderas inför en bredare 
implementering på förvaltningen. 

Uppnådd effekt under årets två första tertial är att rapport för arbetssättet har utarbetats och med-
arbetare har fått information om arbetssättet. Modellen har också börjat tillämpas vid individuella 
uppföljningssamtal. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Personalomsättning 6,2 17,8 15,9 

Sjukfrånvaro 9,3 7,1 7,9 

Medarbetarundersökning HME (Totalt) N/a 85,1 81,3 

Medarbetarundersökning HME (Styrning) N/a 82,9 81,9 

Medarbetarundersökning HME (Ledarskap) N/a 83,1 82,7 

Medarbetarundersökning HME (Motivation) N/a 81,7 80,2 

Personalomsättning 

Personalomsättning redovisas med personalomsättning på helår, vilket innebär att delårvärden 
endast visar just del av år. Detta följs också nedbrutet på tertial, vilket gör att vi löpande jämför ut-
vecklingen. Socialförvaltningen har under 2020 hittills halverat personalomsättningen jämfört med 
motsvarande period föregående år. Störst förändring finner vi på myndighetsavdelningen. Under 
tertial 2 minskade omsättningen ytterligare inom alla verksamheter utom hemtjänst där vi ser en 
ökning. 

 

Diagrammet visar personalomsättning respektive tertial för socialförvaltningen sedan 2018. 
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Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron under året har varit mycket hög under våren men har under sommarmånaderna 
sjunkit till mer normala nivåer. Då den normala cykeln är att sjukfrånvaron ökar under höstmåna-
derna kommer sannolikt utfallet för 2020 att ligga kring 8, 2 procent. 

 

Diagrammet visar utveckling total sjukfrånvaro för socialförvaltningen sedan 2018. 
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Medarbetarundersökning HME (Totalindex) 
HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) totalindex bygger på resultatet från nio frågeställningar 
som används i medarbetarenkäter i stora delar av Sveriges kommuner. Totalindexet är ett aggrege-
rat värde av tre underliggande index. Värdet på detta index ligger högt relativt motsvarande verk-
samheter i andra jämförbara kommuner utifrån socioekonomiska förutsättningar. Vallentuna soci-
alförvaltning låg sammantaget bättre än snittet för samtliga verksamhetsgrenar inom socialtjänst 
2019. 

 

Diagrammet visar jämförelse av resultat HME totalindex mellan socialtjänsten i Vallentuna och 
medelvärde för Sveriges liknande kommuner utifrån socioekonomi. 
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Medarbetarundersökning HME (Styrning) 

HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) styrningsindex bygger på resultatet från tre frågeställ-
ningar kring hur medarbetarna upplever styrning av verksamheten. 

Även här har socialförvaltningen i Vallentuna betydligt bättre utfall än de jämförbara kommunerna. 

 

Diagrammet visar jämförelse av resultat HME styrningsindex mellan socialtjänsten i Vallentuna 
och medelvärde för Sveriges liknande kommuner utifrån socioekonomi. 
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Medarbetarundersökning HME (Ledarskap) 

HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) styrningsindex bygger på resultatet från tre frågeställ-
ningar som används i medarbetarenkäter i stora delar av Sveriges kommuner. Relativt de jämför-
bara kommunerna är detta område det där Vallentuna socialförvaltning 

 

Diagrammet visar jämförelse av resultat HME ledarskapsindex mellan socialtjänsten i Vallentuna 
och medelvärde för Sveriges liknande kommuner utifrån socioekonomi. 
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Medarbetarundersökning HME (Motivation) 

HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) styrningsindex bygger på resultatet från tre frågeställ-
ningar som används i medarbetarenkäter i stora delar av Sveriges kommuner. 

 

Diagrammet visar jämförelse av resultat HME motivationsindex mellan socialtjänsten i Vallen-
tuna och medelvärde för Sveriges liknande kommuner utifrån socioekonomi. 

Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska utveckla det systematiska arbetet med 

energi och miljö så att påverkan på miljön minskas. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 

Förbättra förutsättningar för distansarbete 

Med digital teknik kan en betydligt större andel av det arbete som utför ske genom digitala möten 
och arbete på distans. Detta kräver dock att former utvecklas för detta arbetssätt så de negativa bief-
fekter som detta kan skapa minimeras. 

Den förväntade effekten under året är att andelen digitala möten ska fördubblas jämfört med före-
gående år inom förvaltningen. 

Under årets två första tertial har rådande förhållanden tvingat fram en betydande ökning av digitala 
möten. Dock återstår utmaningen att finna metoder för att förutse och motverka negativa bieffekter 
av detta arbetssätt. 

Minska transporterna kopplade till Korallens vårdboende. 

Arbetslaget på Korallens vårdboende vill minska transporter och därmed miljöpåverkan kopplat till 
verksamheten. Genom att enhetens avdelningar samordnar sina beställningar med mera är bedöm-
ningen att stora förändringar kan bli resultatet. 
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Det förväntade effekten av aktiviteten är att antalet mat och varutransporter till verksamheten halv-
eras jämfört med föregående år. 

Under årets två första tertial har en inventering av verksamhetens beställningar gjorts där beställ-
ningar numera samordnas. Frekvens av transport av cirkulationstvätt till varannan vecka. 

Digitala lås inom hemtjänsten 

Digitala lås inom hemtjänsten innebär att hemtjänstkundernas bostäder förses med ett digitalt lås 
på insidan av dörren. Kunden använder sitt vanliga lås som tidigare men hemtjänstpersonalen öpp-
nar låset med sin tjänstetelefon. Detta arbetssätt minska tidsåtgång för nyckel hantering och förkor-
tar insatstid vid larm, då nycklar till berörd kund inte behöver hämtas. Sammantaget bedöms syste-
met minska hemtjänstens transporter. 

Den förväntade effekten under året är att en pilotstudie bland ett urval hemtjänstkunder ska ge-
nomföras under våren och att därefter breddinförande bland hemtjänstkunder påbörjas under hös-
ten. 

Under årets två första tertial har det planerade pilotprojektet med 25 kunder fått senareläggas på 
grund av pandemin. Arbetet kommer att återupptas så snart det är möjligt med hänsyn taget till gäl-
lande rekommendationer. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Andel nämndens verksamheter som källsorterar avfall. N/a 69 %  

Energiförbrukning förvaltningens fastigheter N/a N/a N/a 

Körsträcka under period (km) 471423 694713 645539 

Koldioxidutsläpp gram/km 100,4 96,2 97,6 

Andel nämndens verksamheter som källsorterar avfall. 

i förvaltningens årliga egenkontroll får samtliga chefer bedöma den egna verksamhetens arbete med 
källsortering. Vid fjolårets egenkontroll uppgav 69 % av cheferna att verksamheten arbetar aktivt 
med källsortering av avfall. Ny omgång av egenkontrollen kommer att genomföras under hösten 
2020. 

Energiförbrukning förvaltningens fastigheter 

Mätvärden på detta område har tyvärr inte varit möjligt att få fram, arbete med frågan fortlöper. 
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Körsträcka under period. 

Förvaltningen analyserar löpande med hjälp av den digitala körjournal som finns i fordonen hur vo-
lymen av bilkörning utvecklas. Körsträckan har ökat med 3,7 %  under de två första tertialen 2020 
jämfört med motsvarande period föregående år. För hemtjänst är förändringen hela 17,3 procent, 
medan övriga verksamheter har minskat med 32,9 procent. Värdet ovan för 2020 är årets två första 
tertial. 

 

Diagrammet visar sammanlagd körsträcka för förvaltningens fordon respektive tertial sedan 
2018. 

Koldioxidutsläpp gram/ km. 

Indikatorn räknas fram utifrån beräknat utsläpp vid blandad körning för respektive fordon. detta 
ger givetvis en schablon för utsläppen, men indikerar ändå utsläppsnivåer. Indikatorn påverkas av 
om fordon med större utsläpp nyttjas frekvent mm. Under 2020 har detta värde ökat, en bakomlig-
gande orsak till detta är att hemtjänsten nyttjar fler så kallade SUV :ar för långa körsträckor på 
landsbygden. En bakomliggande orsak till detta är ambitionen att kunna säkerställa verksamheten i 
händelse av extremväder och liknande händelser. 

 

Diagrammet visar beräknat utsläpp per körd km för socialförvaltningens fordon respektive må-
nad sedan 2018. 
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Bästa kommunen att bo och leva i 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

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

Några exempel på förbättringsaktiviteter och resultat kopplat till detta mål är: 

 Aktivt arbete för att ökat nyttjande av det nationella kvalitetsregistret Senior Alert vilket 
verktyg för att stödja vårdprevention. 

 Skapa och uppdatera handlingsplan för socialförvaltningens digitaliseringsarbete 

 Införande av ärendesystem på Socialförvaltningen för att kvalitetssäkra informationsutbyte 
med kontaktcenter med flera.  

 Riktade aktiviteter för att öka nöjdheten med aktiviteter bland kunderna på särskilt boende 
äldre, då detta är ett område där verksamheten har stor förbättringspotential. 

 Riktade aktiviteter för att fortsätta arbetet med att skapa en inomhus- och utomhusmiljö 
som stimulerar till välbefinnande och samvaro på äldre boenden. 

 Stödgrupp för barn till föräldrar med missbruk/psykisk ohälsa etableras av öppenvården 

 Förbättringsarbete kring analys och uppföljning av åter aktualiseringar inom ekonomiskt 
bistånd. 

 Kundundersökning "Vad tycker de äldre" för särskilt boende äldre ligger värde för NKI 
(Nöjd Kund Index) över rikssnitt och jämförbara kommuner. 

 Kundundersökning "Vad tycker de äldre" (Hemtjänst) ligger värde för NKI (Nöjd Kund In-
dex) betydligt över rikssnitt och jämförbara kommuner. 

 Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar har minskat något under året. 

 Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd har även denna minskat 
något under året, sannolikt beroende på ökad tillströmning på grund av pandemin. 

Sammanfattande analys samt grund för bedömning av måluppfyllelse. 

För ett flertal av indikatorerna på detta område kommer vi att få 2020 års värden under hösten. Det 
stora flertalet av de förbättringsaktiviteter som är kopplade till detta mål bedöms uppnå förväntad 
effekt under året. I de stora kundundersökningarna på äldreområdet har förvaltningen vid förra 
mättillfället fått ett utfall där både hemtjänst och särskilt boende äldre har bättre värden än likar-
tade kommuner. Andelen ej återaktualiserade bland barn och ungs samt personer med försörjnings-
stöd har minskat något, bedömningen är att pandemin kan påverka detta. Den sammantagna be-
dömningen är att socialnämnden kommer att nå måluppfyllelse för detta mål vid 
årets slut. 

Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet och öka nöjdheten för Vallen-

tuna kommuns invånare. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 
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Senior Alert kvalitetsregister 

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention. Prevent-
ion för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen 
och/eller har problem med blåsdysfunktion. Dessa fem områden hänger ihop och berör alla som 
möter den äldre inom hälso- och sjukvård. Med hjälp av Senior alert kommer den äldres perspektiv 
och teamets roll i fokus. 

Den förväntade effekten under året är att antalet dokumenterade åtgärder ska öka jämfört med fö-
regående år. 

Under årets två första tertial har denna förbättringsaktivitet nedprioriterats då personalen fokuserat 
på hantering av pandemin. 

Implementering av riktlinje och framtagande av rutiner för handläggning av våld i 
nära relation (VINR). 

Under föregående år utarbetades nya riktlinjer för socialförvaltningen kring hantering av våld i nära 
relationer. Utifrån denna behöver myndighetsavdelningen förbättra sina rutiner på detta område 
men också förbättra information till kunder med flera. Förväntad effekt under året är att ett syste-
matisk avdelningsövergripande utvecklings-/ informationsarbete inom området VINR ska ha ge-
nomförts. 

Under årets två första tertial har en arbetsgrupp som ska utarbeta en avdelningsgemensam rutin på-
börjat sitt arbete. Vidare har förvaltningen i samverkan med kringliggande kommuner genomfört en 
informationskampanj kring VINR. 

Vidareutveckling av tillämpning avvikelsehantering (utbildningsstöd mm) 

Socialförvaltningen arbetar sedan 2014 med att registrera och följa upp inträffade avvikelser inom 
verksamheten. Årligen registreras cirka 2300 avvikelser kopplat till vård och omsorg i verksamhets-
systemet Treserva. Under året kommer ytterligare vidareutveckling att genomföras. 

Under året förväntas utbildningar/ informationsinsatser att genomföras inom de verksamhetsgre-
nar där tillämpningen har en tydlig förbättringspotential. Förutom detta kommer revidering av rikt-
linjer och rutiner att genomföras. 

Under årets två första tertial har utbildningar/ informationsinsatser genomförts inom myndighets-
avdelningen och öppenvården. Arbete med att hitta lösningar för vissa centrala funktioner har även 
påbörjats. 

Skapa och uppdatera en handlingsplan för SF:s digitaliseringsarbete 

Digitalisering av tjänster inom socialtjänsten är ett område som har en stor förbättringspotential. 
För att genomföra detta arbete krävs en handlingsplan som beskriver hur arbetet ska fortlöpa. Pla-
nen ska bland annat innehålla kartläggning av pågående digitaliseringsarbete, omvärldsbevakning 
samt förslag på områden som är tänkbara för framtida utveckling. 

Under året förväntas en förvaltningsgemensam handlingsplan utarbetas som förankras i organisat-
ionen. 

Under årets två första tertial har en kartläggning av förvaltningens digitaliseringsarbete genomförts 
i samverkan med berörda funktioner. Vidare har en handlingsplan, samt en process för arbetet med 
handlingsplanen utarbetats. Denna har fastställts av förvaltningens ledningsgrupp samt kommuni-
cerats inom verksamheten. 

Införande av Artvise på Socialförvaltningen 

Kommunens kontaktcenter nyttjar ärendehanteringssystemet Artvise där de kan skapa ärenden uti-
från samtal och besök mm. Ett införande av Artvise inom myndighetsavdelningen och staben på so-
cialförvaltningen underlättar kommunikationen mellan kontaktcenter och förvaltningen. 

Förväntad effekt under året är att systemet ska vara infört och nyttjas på minst hälften av myndig-
hetsavdelningens enheter. Vi får därmed en förbättrad och tydlig kommunikation mellan avdelning-
arna på socialförvaltningen och kontaktcenter. 
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Under årets två första tertial har informationsmöte genomförts med äldreenheten. Där utbildning 
av handläggare är inplanerad. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antalet unik personal under 14 dagar för hemtjänstkund.  N/a 12,2 12 

Kundundersökning individ- och familjeomsorg totalt - för-
bättrad situation (Kundenkät) 

N/a N/a 72 % 

Kundundersökningar LSS  N/a 72,8 %  

Kundundersökning "Vad tycker de äldre" (Särskilt boende 
äldre) 

N/a 86,5 % 80 % 

Kundundersökning "Vad tycker de äldre" (Hemtjänst) N/a 92 % 95 % 

Antalet unik personal under 14 dagar för hemtjänstkund. 

Urvalet är detsamma som för inrapportering till KKIK (Kommunens kvalitet i korthet) där endast 
kunder som har två eller fler besök varje dag ska tas med i redovisningen, det vill säga minst 27 be-
sök per 14 dagarsperiod. Värdet ovan visar förhållandet inom egenregi vecka 37-38 2019. Ny mät-
ning kommer att göras motsvarande veckor 2020. 

Kundundersökning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation (Kunden-
kät) 

Brukar bedömning individ- och familjeomsorg totalt - frågeställningen förbättrad situation, andel 
(%). Antal personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen totalt som har svarat "Förbätt-
rats mycket" eller "Förbättrats lite" på frågan "Hur har din situation förändrats sedan du fick kon-
takt med socialtjänsten i kommunen?". Undersökningen genomfördes inte 2019, men kommer att 
genomföras hösten 2020. 

Kundundersökning LSS 

Då det inte finns någon frågeställning som ger svar på sammantagen nöjdhet (NKI) används medel-
värde på samtliga frågor som referensvärde. socialtjänsten i Vallentuna ligger 0,4 % under medel-
värde för liknande kommuner LSS i Sverige. 2020 års enkät genomförs under hösten 2020. 

Kundundersökning "Vad tycker de äldre" (Särskilt boende äldre) 

De värden som redovisas gäller för äldreboenden i kommunens regi. Värdet som redovisas är ande-
len svar som har "Mycket nöjd" och "ganska nöjd" som svarsalternativ för frågeställning kring hel-
hetssyn. 2019 skedde en markant förbättring jämfört med föregående år. Resultat av 2020 års enkät 
kommer under senhösten 2020. 

Kundundersökning "Vad tycker de äldre" (Hemtjänst) 

De värden som redovisas gäller för hemtjänst i kommunens regi. Värdet som redovisas är andelen 
svar som har "Mycket nöjd" och "ganska nöjd" som svarsalternativ för frågeställning kring helhets-
syn. 2019 skedde en mindre försämring jämfört med föregående år, Verksamheten ligger dock över 
rikssnittet. Resultat av 2020 års enkät kommer under senhösten 2020. 

Nämndens mål: Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

  



Socialnämnden, Delårsrapport januari - augusti 2020 17(46) 

Öka nöjdheten med aktiviteter bland kunderna på särskilt boende. 

Ett av de områden som över tid haft låga värden vid kundundersökningar på äldreboenden i Vallen-
tuna är nöjdheten med aktiviteter. Det vill vi ändra på genom att utveckla både individuella och ak-
tiviteter i grupp, som anpassas efter boendes önskemål. Aktivitetsombuden ansvarar för att ta in 
önskemål och följer upp dessa med boende i verksamheten. En viktig del i detta är "synliggörande" 
av aktiviteter för både kunder och närstående. 

Den förväntad effekt under året är att nöjdheten med aktiviteter ska öka med 3 procent i "Vad 
tycker de äldre" vid 2020 års mätning och ytterligare 7 procent vid 2021 års mätning. Dessa värden 
gäller sammantaget medelvärde på samtliga enheter. 

Under årets två första tertial har förutsättningarna för denna aktivitet påverkats negativt av den på-
gående pandemin. På grund av besöksförbudet på äldreboenden har alla utomstående aktiviteter 
som kyrkan, biblioteket, musik underhållning mm. ställds in. Utifrån folkhälsomyndighetens råd så 
hålls inga gemensamma aktiviteter mellan verksamhetens avdelningar. Aktiviteter med få deltagare 
där boende kan hålla avstånd på 2 m får genomföras. Sannolik kommer inte årets ökning att kunna 
uppnås. 

Fortsätta arbetet med att skapa en inomhus- och utomhusmiljö som stimulerar till 
välbefinnande och samvaro. 

Vid kundundersökningarna de senaste åren har ett av de områden där det skett en positiv utveckl-
ing som vi vill fortsätta varit utomhus och inomhusmiljö. Resultatet av kundernas syn på detta mäts 
varje år i "Vad tycker de äldre". 

Förväntad effekt under året är medelvärdet för upplevelse inomhusmiljö och utomhusmiljö ska öka 
med en procent i 2020 årsmätning för enheterna sammantaget. För att 2021 öka med ytterligare 2 
procent. 

Under årets två första tertial har såsom exempel genomförts översyn av matsalsmiljö och byte av 
stolar samt dynor på dessa, förändring av bordsplacering för att öka samvaro och kommunikation 
mellan boende. Införande av bordsvärdar som stödjer samtalet mellan boende för att skapa en lugn 
måltidsmiljö. 

Stödgrupp för barn till föräldrar med missbruk/psykisk ohälsa 

Barn till föräldrar med missbruksproblematik och/ eller psykisk ohälsa är en mycket utsatt grupp. 
Öppenvården har för avsikt att skapa en stödgrupp för dessa barn och ungdomar. 

Förväntad effekt under året är att stödgruppen ska kunna erbjudas till målgruppen under året och 
att dess verksamhet kommer igång innan årets slut. 

Under årets två första tertial har en arbetsgrupp påbörjat arbetet, bland annat har man skapat in-
formationsmaterial om den planerade stödgruppen, informerat samverkanspartners såsom hand-
läggare inom barn och ungdom, kuratorer inom skola och PRIMA och BVC med flera. 

Åter aktualiseringar ekonomiskt bistånd 

En strävan är att personer med ekonomiskt bistånd inte ska återaktualiseras utan klara sin försörj-
ning på egen hand. Socialförvaltningen har för avsikt att fokusera på ärenden som återaktualiseras 
för söka möjliga åtgärder för att minska andelen åter aktualiseringar. 

Den förväntade effekten under året är att andelen ej återaktualiserade vuxna personer med försörj-
ningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd är över 93 procent. 

Under årets två första tertial har berörd enhet påbörjat arbetet med att ta fram en metod för att följa 
andelen åter aktualiseringar löpande för att finna åtgärder för att minska dessa. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar.  82,7 % 84,8 % 82,4 % 

Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörj-
ningsstöd  

87,1 % 89,5 % 81,7 % 
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Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar. 

Procentsatsen räknas fram genom att sammanställa alla ärenden som avslutats föregående år och 
kontrollera hur många av dessa som förekommer påföljande år. under 2019 har ärenden för 150 
barn och ungdomar avslutats, av dessa förekommer 26 under 2020 års två första tertial. 

  

Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd. 

Procentsatsen räknas fram genom att sammanställa alla ärenden som avslutats föregående år och 
kontrollera hur många av dessa som förekommer påföljande år. Under 2019 avslutades 178 ären-
den, varav 23 förekommer på nytt hittills under de två första tertialen 2020. Metoden för denna 
uppföljning förfinas löpande. 

  

Fler och växande Vallentunaföretag 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor 

och företag i gemenskap ska kunna växa. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet 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 har socialförvaltningen även 
här arbetat med ett antal förbättringsaktiviteter. 

Några exempel på förbättringsaktiviteterna och resultat kopplat till detta mål är: 

 Förvaltningen har påbörjat ett projekt där urval äldre medverkar i att prova och utvärdera 
olika typer av välfärdsteknik i deras hem. Den välfärdsteknik som är aktuell kan exempelvis 
vara teknik som hjälper till med påminnelser men också kommunikation. 

 Som en del i detta projekt har insatser gjorts för att med digitalt stöd underlätta för kunder 
på äldreboenden att kommunicera med närstående under pågående pandemi.  

 Förvaltningen har också genomlyst och förnyat processer och rutiner för upphandlingar och 
kopplat till detta har en utbildningsinsats påbörjats. 

 Under året har LOV (Lagen om valfrihet) tillämpats inom fyra verksamhetsområden, inga 
nya områden har tillkommit under året. 

 Det verkar totalt 21 företag inom LOV, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Un-
der året har antalet utförare minskat inom hemtjänst medan antalet ökat väsentligt inom 
området funktionsnedsättning. 

Sammanfattande analys samt grund för bedömning av måluppfyllelse. 

Under året har pandemin påverkat även detta område, då många av de externa utförarna haft stora 
svårigheter att möta de nya krav som ställts. Socialförvaltningen har under denna period arbetat 
mycket med att stödja de olika företagen på olika sätt med bland annat skyddsutrustning men också 
förmedling av information, rådgivning med mera. Under sommaren har det kommit många vittnes-
mål om att man upplevt att Vallentuna kommun verkligen stöttade företagen i denna svåra situat-
ion. För att ytterligare säkerställa att upphandlingar genomförs på ett korrekt sätt har hela upp-
handlingsprocessen på förvaltningen genomlysts och reviderats. Inom LOV-verksamheterna på om-
rådet funktionsnedsättning har det skett en tillströmning av utförare medan det skett en minskning 
på äldreområdet. Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden kommer att nå 
måluppfyllelse för detta mål vid årets slut. 
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Nämndens mål: Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, skapa goda förutsättningar 

för en utvecklad socialtjänst som kännetecknas av mångfald och valfrihet. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

 

Implementera nya rutiner och mallar för inköp- och upphandlingsprocessen 

Socialförvaltningen har genomlyst och förtydligat processerna för upphandling. Som en del i detta 
har rutiner, mallar med mera reviderats. 

Den förväntade effekten under året är att den nya inköp och upphandlingsprocessen med tillhö-
rande mallar börja användas av chefer och att det kommer att leda till att kunskapen om Lagen om 
offentlig upphandling. 

Under årets två första tertial har reviderade rutiner och mallar utarbetats och planering påbörjats 
för utbildning kring upphandling och den nya processen för chefer inom förvaltningen. 

Testa välfärdsteknik hos invånare i kommunen 

Socialförvaltningen vill vara en aktiv aktör för att introducera välfärdsteknik som exempelvis kan 
underlätta för äldre. Som en del i detta har uppsökande av kunder som är intresserade av att prova 
välfärdsteknik påbörjats. Den välfärdsteknik som testas gäller främst sensorteknik, där tanken är att 
den äldre ska känna sig mera trygg i sitt hem med hjälp av påminnelser och kommunikation med 
anhöriga med mera. 

Förväntad effekt under året är att förbättra omvärldsbevakning av tekniken, genom kontakter med 
leverantör samt etablering av ett antal testare bland äldre som ges möjlighet att prova tekniken. Vid 
årets slut ska en mindre sammanställning av arbetet göras. 

Under årets två första tertial har kontakter etablerats med leverantörer och arbetet med "testhus-
håll" har påbörjats. Som en följd av pandemin har också möjligheter för kommunikation med när-
stående blivit en viktig del i arbetet. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Antalet LOV verksamheter 4 4 1 

Antalet företag inom LOV verksamheterna 21 15 9 

Antalet LOV verksamheter 

Förnärvarande finns följande insatser inom ramen för LOV (Lagen Om Valfrihet): 

 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). (Hemtjänstinsatser) 

 LSS 9:10 daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete 
och inte utbildar sig. 

 LSS 9:6 korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

 LSS 9:7 korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov. 

Antalet företag inom LOV verksamheterna 

Totalt finns förnärvarande 21 företag inom de olika LOV verksamheterna. För hemtjänstområdet 
har antalet företag minskat bland annat på grund av nya tillståndskrav från IVO, men också bris-
tande kundunderlag hos vissa företag. Inom LSS området har det under 2020 tillkommit många nya 
företag, merparten av dessa har sin verksamhet förlagd utanför kommunen. 
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Närmare till allt 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet 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. 

Några exempel på förbättringsaktiviteterna och resultat kopplat till detta mål är: 

 Etablera arbetssätt där verksamheten arbetar med löpande indikatorer som tillgängliggörs 
för medarbetare för att dessa löpande ska kunna följa utvecklingen inom sin avdelning. 
Inom myndighetsavdelningen pågår arbete med 14 nya indikatorer som kommer att följas 
och analyseras löpande. 

 Kompetensutveckling inom psykiatriområdet för alla medarbetare inom Hs-enheten, då 
hälso- sjukvårdspersonalens arbete i allt högre omfattning även innefattar detta område. 

 Kartläggning av evidensbaserade metoder på myndighetsavdelningen och kompetensut-
veckling av handläggare med stöd av resultat från inventering. Arbetet innefattar även om-
världsorientering för att om så bedöms lämpligt komplettera med nya metoder. 

 Införande av systemstödet NPÖ (Nationell Patient Översikt) vilket möjliggör digitalt in-
formationsutbyte mellan slutenvård och kommunal hälso- sjukvård. Systemet skapar förut-
sättningar för att ytterligare kvalitetssäkra samverkan. 

 Den årliga undersökningen "Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg"  har visat att 
det finns en förbättringspotential inom detta område. Ny mätning kommer att ske under 
hösten. 

 Andelen avvikelser i förvaltningens avvikelsesystem med riskkategori "Mycket hög" har ökat 
under 2020. Främsta skälet till detta är dock förbättringar i systemet som tvingar använ-
dare att göra en allvarsvärdering av händelserna. Men på området fall bland äldre har  all-
varsgraden har ökat något. Arbete pågår för att ytterligare analysera och förebygga detta. 

Sammanfattande analys samt grund för bedömning av måluppfyllelse. 

Socialförvaltningen har fått en förbättrad stabilitet i verksamheten vilket möjliggör att mer fokus 
kan läggas på analys av utfall i verksamheten. Exempel på detta är arbetet med att etablera en lö-
pande uppföljning av viktiga indikatorer på bland annat myndighetsavdelningen. Dessa analyser 
synliggör områden som behöver vidareutvecklas såsom exempelvis kompetens inom psykiatri för 
hälso- sjukvårdspersonalen. Ständiga förbättringar sker även när det gäller kvalitetssäkring av in-
formationsutbyte mellan olika huvudmän samt exempelvis fallprevention bland äldre. Den sam-
mantagna bedömningen är att socialnämnden kommer att nå måluppfyllelse för detta 
mål vid årets slut. 

 

Nämndens mål: Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar 

för en förebyggande socialtjänst som kännetecknas av ständig tjänsteutveckling. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Etablera arbetssätt där verksamheten arbetar med löpande indikatorer. 

Att identifiera och följa löpande indikatorer för att analysera hur utfall för kund/ brukare blir är vik-
tigt för alla verksamheter. Inom myndighetsavdelningen har ett arbete för att fastställa de viktigaste 
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indikatorerna påbörjats. Avsikten är att respektive enhet löpande följer utvecklingen av sina indika-
torer och att denna information blir tillgänglig för samtliga medarbetare i realtid. 

Förväntad effekt under året är att samtliga enheter inom myndighetsavdelningen har ett etablerat 
arbetssätt där 2-5 indikatorer följs löpande och en enklare analys görs månadsvis. 

Under årets två första tertial har 14 indikatorer fastställts och arbetet med att dokumentera inform-
ationskällor har påbörjats. För ett flertal av indikatorerna har också utfall börjat publiceras i förvalt-
ningens kvalitetsledningssystem, där medarbetare på enheterna kan följa utvecklingen. 

Kompetensutveckling inom psykiatriområdet för alla medarbetare inom Hälso- sjuk-
vårdsenheten 

För Hälso- sjukvårdspersonalen blir problematik kopplad till psykiatri ett allt mer förekommande 
inslag i arbetet. För sjuksköterskor och rehabpersonal är bedömningen att detta är ett område där 
kompetensförstärkning krävs. 

Förväntad effekt under året är att all personal inom HS-enheten skall ha deltagit i utbildning kring 
psykiatri. 

Under årets två första tertial har inga utbildningar har kunnat genomföras relaterat till pandemin. 
Vi har inte velat samla personalgruppen för att förhindra smittspridning. Utbildningen har inte hel-
ler kunnat genomföras digitalt. Utbildningspaketet finns kvar och vi ämnar att genomföra det under 
hösten samt under nästa år. 

Kartläggning av evidensbaserade metoder. 

Inom myndighetsutövning tillämpas ett antal evidensbaserade metoder i arbetet. För att säkerställa 
denna tillämpning behöver medarbetarnas kompetens inom detta område inventeras. 

Förväntad effekt under året är att en inventering av samtliga medarbetares kompetens inom detta 
område ska vara inventerad och sammanställd. Dessutom ska riktad utbildning där så erfordras uti-
från inventeringen ha påbörjats. 

Under årets två första tertial har inventeringen påbörjats och är i stora stycken genomförd på enhet-
erna. Arbetet med att analysera helheten har påbörjats. 

Införande av Nationell patientöversikt (NPÖ) 

NPÖ är ett system som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del 
av journalinformation som finns registrerad hos andra regioner, kommuner och/eller privata vård-
givare. Detta minskar administration och säkrar att relevant information finns tillgänglig och för-
bättrar samordning mellan olika vårdgivare. 

Den förväntade effekten under året är att systemet NPÖ ska vara tillgängligt för verksamheten vid 
årets slut. 

Under årets två första tertial har beställning och avtal med företaget som levererar systemet teck-
nats. För att systemet ska kunna användas behöver dock ytterligare moduler i befintligt verksam-
hetssystem (Treserva) införas. Den rådande situationen med pandemin påverkar även detta infö-
rande då flertalet medverkande i projektet har fått prioritera mer akut verksamhet. Bedömningen är 
trots detta att uppsatt mål ska nås under året. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg. N/a 52,2  

Andelen hanterade avvikelser med riskkategori "Mycket 
hög".  

7,1 % 3,5 % 2 % 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg är ett värde som redovisas ärligen som ett KKIK-
mått. Värdet bygger på svar från enheterna på ett antal frågeställningar. 
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Andelen hanterade avvikelser med riskkategori "Mycket hög". 

Inom socialförvaltningen registreras avvikelser inom verksamheten i verksamhetssystemet 
Treserva. Totalt registreras cirka 2400 händelser/ år. Vid uppföljning av dessa händelser ska chefer 
göra en "allvarsgradering" av händelsen. Under andra halvåret 2019 gjordes justeringar i program-
varan för att en större andel av händelserna ska bedömas. En markant förbättring har därför skett 
vad gäller andelen händelser som värderats, men detta gör att jämförelse med historiska data blir 
missvisande. 

 

Diagrammet visar utveckling av "allvarsgrad" vid bedömning av registrerade avvikelser inom 
socialförvaltningen. Under 2019 gjordes justeringar i programvaran för att öka andelen värde-
rade händelser. 

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet 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. 

 Säkerställa effektiva rutiner för att egenavgifter tas ut inom samtliga enheter. 

 Utökning servicebostäder i egen regi, med syfte att minska antal externa kostsamma place-
ringar. 

 Öka nyttjandegraden av E-ansökan, Ekonomiskt bistånd 

 Förtydliga förvaltningens budgetprocess 

Sammanfattande analys samt grund för bedömning av måluppfyllelse. 

Förvaltningen arbetar förnärvarande med att komma tillrätta med vissa historiska brister som ex-
empelvis hantering av egenavgifter vilket skett på ett ineffektivt sätt med hög frekvens av brister. 
Arbete pågår nu med att förbättra systemstödet för detta vilket i sin tur leder till säkrare och resur-
seffektivare hantering. Ett annat viktigt område är en förbättrad process för budget arbetet så ett 
mer proaktivt arbetssätt på detta område kan tillämpas. 
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Socialförvaltningen genomför årligen en genomlysning av verksamheten enligt arbetsmodellen 
"Kostnad Per Brukare" (KPB). Vid denna genomlysning gör en extern part en analys av verksamhet-
erna enligt en metodik som används vid genomlysning i ett stort antal av landets kommuner. Vid 
denna får förvaltningen referensramar för kostnadseffektivitet med mera. Det senaste resultatet vi-
sar bland annat att vi inom LSS har höga kostnader relativt övriga kommuner. Den bakomliggande 
orsaken är tidigare gjorda externa placeringar till höga kostnader på serviceboenden. Ett arbete på-
går för att komma tillrätta med detta pågår. Boendestöd, hemtjänst och särskilt boende äldre har 
låga kostnader per brukare i relation till övriga kommuner. Inom ekonomiskt bistånd sjönk utbetal-
ningarna med 12 procent under 2019 men under 2020 syns en tydlig ökning till följd av pandemin. 
Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden kommer att nå måluppfyllelse 
för detta mål vid årets slut. 

  

Nämndens mål: Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga kund-

nytta på både kort och lång sikt. 

 Arbete pågår 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Målet uppfyllt 

Säkerställa effektiva rutiner för att egenavgifter tas ut inom samtliga enheter. 

Hantering av egenavgifter är administrativt betungande och det finns brister i hantering av dessa. 
Av denna anledning har ett arbete med att förbättra denna hantering påbörjats. 

Den förväntade effekten under året är att nya rutiner tillsammans med nytt systemstöd ska vara im-
plementerade innan årsslutet. 

Under årets två första tertial har en egenavgiftsmodul och debiteringsmodul till verksamhetssyste-
met Treserva är inköpts. Arbetet med nya riktlinjer har påbörjats och utbildning av personal har 
planerats. 

Utökning servicebostäder i egen regi, med syfte att minska antal externa placeringar. 

Vallentuna socialförvaltning har höga kostnader för placeringar i på servicebostäder hos externa ut-
förare. Bedömningen är att likvärdigt boende kan erbjudas i egenregi till lägre kostnad. För att 
skapa förutsättningar för detta ska ytterligare platser tillskapas i egen regi. 

Den förväntade effekten under året är att ytterligare två platser etableras och att dessa använd för 
att kunna erbjudas som alternativ till personer hos externa utförare. 

E-ansökan, ekonomiskt bistånd 

Under föregående år skapades möjligheten att med så kallad e-ansökan söka ekonomiskt bistånd 
digitalt. För att få den effektiviseringsvinst som eftersträvas behöver ett arbete göras för att en 
större del av ansökningarna sker denna väg. Dessutom bör arbetet inriktas på att undersöka förut-
sättningar för ytterligare robotisering av flödet. 

Den förväntade effekten under året är att antalet unika personer som varje månad nyttjar tjänsten 
ska öka med minst 320 procent jämfört med årets första månad. 

Under årets två första tertial har ansökningar via E-tjänsten ökat från att i januari nyttjats av 32 
unika personer till 137 personer i augusti vilket motsvarar en ökning med 331 procent. 
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Förtydliga förvaltningens budgetprocess 

Förvaltningens budget och prognosplanering behöver förnyas för att få en mer effektiv budgetpro-
cess till budget 2021. Detta för att minska antalet akutmöten under budgetperioden och tidigare 
kunna identifiera nytillkommande kostnader med mera. 

Förväntad effekt under året är att grunden för ett mer proaktivt arbetssätt med budgetprocess eta-
bleras. 

Under årets två första tertial har ett arbetssätt och en planering för arbetet beslutats i ledningsgrup-
pen. Vidare har en första förvaltningsgemensam dag genomförts där kommande års förutsättningar 
diskuterats. 

Indikatorer/nyckeltal 

Indikatorer/nyckeltal baseras på "Kostnad per brukare" (KPB)  och finns beskrivet under rubriken 
ovan "Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt." Procenttalen 
anger KPB för Vallentuna Kommun i jämförelse med genomsnittet av de övriga kommunerna som 
deltagit i KPB genomlysningen. Genomlysningen som utfördes under 2020 baserades på 2019 års 
resultat och redovisas därför som tillhörande till år 2019. 

Indikator/nyckeltal 2020 2019 2018 

IFO Barn och Familj - kostnad per brukare   77,0% 86% 

IFO Vuxen - kostnad per brukare   125,7% 108% 

LSS - kostnad per brukare   127,9% 130% 

Äldreomsorg: Särskilda boenden och hemtjänst- kostnad 
per brukare  

 101,5% 92% 
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Styrkort 

Styrkortet i Vallentuna kommun består av nyckeltal som är grupperade inom fem olika områden; 
Kund/Invånare, Verksamhet, Miljö, Ekonomi, Medarbetare. 
Varje område presenteras med ett antal nyckeltal och med en analys av utfallet. 

Kund/Invånare 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

 

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

N/a    

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

N/a    

Verksamhet 

  
Prognos 

2020 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

HVB, fam.hem, kons.stödda fam.hem - årsplaceringar 52,1 55,3 49,1 50,7 

HVB, fam.hem, kons.stödda fam.hem - antal personer 72,0 71,0 87,0 91,0 

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

0,72 % 0,71 % 0,89 % 0,93 % 

     

HVB vuxna SoL LVM - årsplaceringar 14,1 13,7 6,4 7,1 

HVB vuxna SoL LVM - antal personer 30 28 17 17 

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

0,16 % 0,15 % 0,09 % 0,09 % 

Ekonomiskt bistånd - antal hushåll genomsnitt per må-
nad 

190 187 182 179 

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

1,00 % 0,98 % 0,99 % 0,97 % 

     

Hemtjänst - timmar 160 459 105 294 158 146 165 295 

Hemtjänst - antal personer genomsnitt per månad 434 434 432 427 

Hemtjänst - andel av befolkningen (Åldrar 65 och 
uppåt) 

8,01 % 8,01 % 8,25 % 8,16 % 

Hemvård särskild boendeform - årsplaceringar 208 204 194 191 

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

3,83 % 3,76 % 3,71 % 3,64 % 

     

LSS bostad - årsplaceringar 117,2 117,7 117,6 111,7 

LSS bostad - antal personer 120,5 120,5 126,5 116,0 

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

  
Prognos 

2020 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Genomsnittligkörsträcka totalt/dag samtliga förvalt-
ningens fordon 

1 915 km 1 940 km 1 908 km 1 768 km 

Genomsnittligberäknat Co2-utsläpp/dag totalt samt-
liga förvaltningens fordon 

193,0 kg 195,0 kg 183,8 Kg 172,8 kg 

     

Analys - Miljö 

En ökning av sammanlagd körsträcka har skett. Diagrammen nedan ger en bild av denna. 

 

Vi kan se att körsträckan inom hemtjänst har ökat under våren och sommaren. Då hemtjänsten 
har stor volym får denna förändring ett stort genomslag på helheten. 

 

Inom övriga verksamheter ser man en tydlig minskning av körsträckorna, men eftersom det här 
inte är så stor volym får detta mindre genomslag på helheten. 
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Medarbetare 

Nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald baseras på samtliga medar-
betare med månadslön oavsett anställningsform. 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 517 517 556 

Varav tillsvidareanställda 471 477 486 

Antal årsarbetare 471 465 499 

Medelålder 46 46,1 45,6 

Medellön (tkr) 30,9 30,8 29,3 

Medianlön (tkr) 27,6 27,5 26,5 

Åldersfördelning medarbetare inom socialförvaltningen.  

 

Diagrammet visar den totala åldersfördelningen bland personalen på socialförvaltningen. 



Socialnämnden, Delårsrapport januari - augusti 2020 28(46) 

 

I diagrammet framgår åldersfördelningen bland "omvårdnadspersonal" inom socialförvalt-
ningen Vallentuna. Här framgår att det är en relativt största andelen av medarbetarna som är 20 
- 24 år. Här finns en utmaning i att utbilda och långsiktigt behålla dessa medarbetare för att 
klara utflödet av äldre medarbetare. 

  

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 45,1 % 46,7 % 48,9 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 5,1 % 4,3 % 4,7 % 

Kvinnor 10,2 % 7,7 % 8,5 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 8,0 % 5,5 % 5,8 % 

30 - 49 år 9,5 % 7,3 % 6,4 % 

50 år och äldre 9,7 % 7,6 % 10,3 % 

Samtliga 9,3 % 7,1 % 7,9 % 
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Total utveckling sjukfrånvaro socialförvaltningen 2018 - 2020. 

 

Som framgår av diagrammet hade förvaltningen sammantaget en positiv utveckling under 2019 
men effekten av pandemin gav en dramatisk ökning under våren 2020. Under augusti har sjuk-
frånvaron normaliserats, men låg 1,8 procent över motsvarande period föregående år. Detta kan 
vara ett utfall av en restriktivare hantering av sjukdomssymtom. 

Diagrammen nedan visar utveckling  tid med för några underliggande verksamhets-
områden. 

 

Diagrammet visar utveckling inom hemtjänst och särskilt boende äldre, där det framgår att 
främst hemtjänsten hade en mycket kraftig ökning under våren, så hade även särskilt boende 
äldre, men här var utslaget något mindre. Under augusti låg särskilt boende 2,5 % högre än mot-
svarande period föregående år, medan hemtjänsten hade samma nivå som motsvarande period 
föregående år. 
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Diagrammet visar utveckling inom daglig verksamhet LSS, boende LSS och Boendestöd. 
Den dagliga verksamheten har övertid haft högsjukfrånvaro och vid pandemins utbrott nåddes en 
mycket hög nivå, därefter har sjukfrånvaro avtagit. Boende LSS har inte haft en lika dramatisk 
pik under våren, men däremot en ökning i augusti. Boendestödet har haft en likartad utveckling 
men här är minskningen tydlig. 

 

Diagrammet visar utveckling inom myndighetsavdelningen. Här har vi övertid en mycket po-
sitiv utveckling med minskande sjuktal. En mindre pik är synlig under våren 2020. Under augusti 
var värdet 2,1 procent högre än motsvarande period föregående år, vilket sannolikt kan förklaras 
av restriktivare hantering vid sjukdomssymtom. 
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Personalomsättning 

  
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Tillsvidareanställda medarbetare 6,3 % 18,5 % 16,9 % 

 

Utveckling personalomsättning under tertial för hela socialförvaltningen. Sammantaget har för-
valtningen under 2020 haft en positiv utveckling med minskad personalomsättning. 

 

Utveckling personalomsättning för några utvalda områden inom socialförvaltningen. myndig-
hetsavdelningen har haft en mycket positiv utveckling. Så har också varit fallet inom hem-
tjänsten men tyvärr syns en ökning under andra tertialet. Verksamhetsområdet funktionsned-
sättning har en långvarig trend mot minskande personalomsättning. Särskilt boende äldre 
är den verksamhetsgren som övertid haft lägst personalomsättning. 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Utfall pe-

rioden 
Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 14 % 14 % 14 % 

Analys - Medarbetare 

Kort analys finns ovan under respektive tabell. 
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Ekonomi 

Avsnittet beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en ekonomi i 
balans. I en separat del beskrivs kostnader eller intäktsbortfall som uppstått till följd av coro-
napandemin. 

Sammanfattning 

Avsnittet beskriver ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en ekonomi i 
balans. Rapporten beskriver i separat del kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapande-
min. 

Socialnämndens budgetram för 2020 uppgår till 563,1 mnkr, vilket är en ökning med 1,5 procent 
jämfört med utfallet från föregående år. Socialnämnden redovisar för perioden januari - augusti 
2020 ett utfall på 365,1 mnkr. Prognosen för 2020 beräknas hålla sig inom budgeten på 563,1 mnkr. 

Prognosen inkluderar coronarelaterade kostnader på 12,3 mnkr. En förutsättning för helårsprogno-
sen är förväntade intäkter i form av ett särskilt statsbidrag som kompensation för de coronarelate-
rade kostnaderna. Prognosen för bidraget skulle kunna bli i storleksordningen 7 miljoner kronor 
lägre till följd av stora osäkerheter kring bidraget. De medel som staten avsatt för bidraget täcker ej 
ansökningarna som inkommit från kommuner och regioner i den första ansökningsomgången. 

Förvaltningen rapporterar enligt följande verksamhetsblock: 

 Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och familj. 

 Individ och familjeomsorg (IFO) Vuxen. 

 Äldreomsorgen. 

 Funktionsnedsättning – LSS. 

 
 
Väsentliga områden/händelser  

Förvaltningen redovisar prognostiserat underskott inom IFO Vuxen, övriga avdelningar kompense-
rar underskottet. Kostnadsutfallet av corona var 9,7 mnkr och ingår i förvaltningens utfall på 365,1 
mnkr för perioden januari - augusti. 

 IFO Barn och familj: Arbetet att följa upp placeringar och effektivisera vårdkedjan har bör-
jat ge effekt och förväntas resultera i ett överskott. Antal ärenden under sommaren har varit 
konstant. 

 IFO Vuxen: Utredning genomförd och ökningen av HVB vuxna och särskild boendeform 
psyk sågs redan hösten 2019, ökningen avser både missbruk och socialpsykiatri. Behovet av 
dessa insatser har ökat. Översyn görs för att se över andra insatser som kan möta behovet, 
bland annat eventuell möjlighet till stödboende i egen regi. Inom ekonomiskt bistånd är ut-
betalt försörjningsstöd samt placeringar på tillfälliga boenden och våld i nära relation 
(VINR) fortsatt högre än planerat. De främsta orsakerna till det ökade försörjningsstödet är 
sjukskrivningar utan ersättning och arbetslöshet utan ersättning, vilket är svårpåverkade 
kostnader. Åtgärder: Flytta tillfälliga boenden i extern regi till boenden i egen regi görs för 
att kunna minska kostnaden. Ny stödboendeform i egen regi planeras för kvartal 4 för att 
kunna sänka HVB och LVM kostnaderna på längre sikt. 

 Äldreomsorgen särskilda boenden extern regi: Bokförda coronarelaterade kostnader utgör 
7,9 mnkr för perioden januari – augusti. Se separat tabell för redovisning av coronaprognos. 

 Funktionsnedsättning: Fler placeringar med höga kostnader jämfört med budget inom LSS 
bostad vuxen i extern regi. Åtgärd: Arbete pågår med att utveckla fler LSS-boenden i egen 
regi. 
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(Mnkr) 
Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2020 

Avvikelse 
prognos 

2020 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Socialnämnden totalt  -563,1 0,0 -8,5 -22,4 

Politisk verksamhet  -1,7 0 0,1  

Förvaltningsövergripande  -31,8 8,0 4,5  

Individ och familjeomsorg - Barn och fa-
milj 

 -55,1 2,6 0  

Individ och familjeomsorg - Vuxen  -60,4 -17 -15,9  

Äldreomsorg  -212,1 2,0 -0,4  

Funktionsnedsättning enligt LSS  -202 4,5 3,3  

 

Åtgärder vid befarad negativ avvikelse 

Planerade åtgärder för att hantera befarad negativ avvikelse 

Verksamhet Beskrivning av åtgärd 
Prognos 
effekt, 
mnkr 

Ekonomiskt bistånd Ökningen av utbetalt försörjningsstöd är under utredning. An-
tal förfrågningar ökar. Flytta tillfälliga boenden i extern regi till 
boenden i egen regi görs för att kunna minska kostnaden. 

0,9 

HVB vuxna Ny stödboendeform i egen regi planeras för kvartal 4 för att 
kunna sänka HVB och LVM kostnaderna på längre sikt. 

0,0 

LSS bostad vuxen i extern 
regi 

Arbete pågår med att utveckla fler LSS-boenden i egen regi. 0,3 
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Ekonomiska effekter till följd av coronapandemin 

Kostnader och intäktsbortfall relaterade till coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall Prognos 

Äldreomsorg hemtjänst Utfall personal -2,4 skyddsutrust-
ning -0,6 

-3,0 -3,7 

 Äldreomsorg särskilt boende  Utfall personal -1,6, skyddsutrust-
ning -0,5 

-2,1 -3,1 

 Äldreomsorg korttids- boende  Utfall personal -1,4 -1,4 -1,8 

 Äldreomsorg hälso- och sjukvård  Utfall personal -0,5, skyddsutrust-
ning -0,3 

-0,8 -1,0 

 LSS funktionshinder särskilt bo-
ende  

Utfall personal -0,5, skyddsutrust-
ning -0,2 

-0,7 -0,9 

 Myndighetsavdelning äldre-
omsorg, staben  

Utfall personal -0,3, skyddsutrust-
ning -0,3 

-0,6 -0,6 

Övriga Utfall personal -0,7, skyddsutrust-
ning -0,4 

-1,1 -1,2 

Intäkt Statsbidrag som kompensation 
för corona-relaterade kostnader. 

0,0 12,3 

    

Totalt utfall och prognos för nämnden -9,7 0,0 

Kommentar 

Prognosen inkluderar coronarelaterade kostnader på 12,3 mnkr. En förutsättning för helårsprogno-
sen är förväntade intäkter i form av ett särskilt statsbidrag som kompensation för de coronarelate-
rade kostnaderna. Prognosen för bidraget skulle kunna bli i storleksordningen 7 miljoner kronor 
lägre till följd av stora osäkerheter kring bidraget. De medel som staten avsatt för bidraget täcker ej 
ansökningarna som inkommit från kommuner och regioner i den första ansökningsomgången. 

Statsbidrag 

Staten har i en förordning aviserat att kommuner kan komma att få ersättning för en del av de kost-
nader som coronapandemin har orsakat. Statsbidraget omfattar hälso- och sjukvårdsverksamheten 
och socialtjänstverksamheten omsorg när det gäller omsorg om äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. Ersättning beslutas av Socialstyrelsen och gäller inte alla typer av kostnader. 
Vallentuna kommun kommer att ansöka om ersättning enligt reglerna men det råder en stor osäker-
het om vilken ersättning kommunen kommer att få. 
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Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Pro-
gnos 
2020 

Avvi-
kelse 
mot 

budget 

Budget 
2019 

Bokfört 
peri-
oden 

% 
Bokslut 

2019 

TOTALT          

K -644,4 -439,7 68 % -659,8 -15,4 -638,0 -429,3 67 % -646,0 

I 81,3 74,6 92 % 96,7 15,4 83,8 59,0 70 % 91,4 

N -563,1 -365,1 65 % -563,1 0 -554,2 -370,3 67 % -554,6 

Varav co-
rona 

0 -9,7  0 0 0 0  0 

Politisk verksamhet     

K -1,7 -1,4 82 % -1,7 0 -1,5 -1,2 80 % -1,8 

I 0 0  0 0 0 0,0  0 

N -1,7 -1,4 82 % -1,7 0 -1,5 -1,2 80 % -1,8 

Socialchef  

N -7,1    7,2 -101 % 5,1 12,2 -6,3 -3,4 54 % -4,2 

STAB     

N -16,0 -11,5 73 % -18 -2,0 -14,8 -8,4 58 % -12,7 

Utförarsidan övergripande administration     

N -1,1 -1,3 118 % -3,3 -2,2 -1,6 -0,4 36 % -1,6 

Myndighetschef     

N -7,6 -5,1 67 % -7,6 0 -9,5 -6,3 66 % -9,8 

Kostnader för samtliga insatser:     

Individ och familjeomsorg (IFO) barn och familj    

K -66,8 -42,0 63 % -60,5 6,3 -66,3 -47,9 72 % -69,6 

I 11,7 6,7 57 % 7,9 -3,8 16,2 12,6 78 % 17,1 

N -55,1 -35,3 64 % -52,5 2,6 -50,1 -35,3 70 % -52,5 

Individ och familjeomsorg (IFO) vuxen  

K -68,0 -59,5 88 % -91,1 -23,1 -71,7 -45,4 63 % -71,9 

I 7,6 9,7 128 % 13,7 6,1 7,7 5,3 69 % 10,4 

N -60,4 -49,7 82 % -77,4 -17,0 -64,0 -40,1 63 % -61,5 

Äldreomsorg  

K -253,4 -172,6 68 % -256,2 -2,8 -254,2 -167,5 66 % -251,6 

I 41,3 32,3 78 % 46,1 4,8 40,0 27,7 69 % 41,9 

N -212,1 -140,3 66 % -210,1 2 -214,2 -139,8 65 % -209,7 

Funktionsnedsättning - LSS  

K -218,8 -141,5 65 % -214,3 4,5 -208,5 -145,6 70 % -217,6 

I 16,8 13,8 82 % 16,7 -0,1 15,8 10,4 66 % 16,8 

N -202,0 -127,7 63 % -197,5 4,5 -192,7 -135,2 70 % -200,8 

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

Coronapandemins ekonomiska påverkan 

Kostnaderna för perioden uppgår till 9,7 mnkr och prognosen för helåret visar 12,3 mnkr. Staten 
kommer att kompensera kostnader relaterade till corona. Prognosen för helåret rymmer statsbidrag 
om 12,3 mnkr. Dock är det ännu osäkert hur stor del av kostnaden som faktiskt kommer att komp-
enseras. 

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

Målsättningen är att barn och unga i första hand ska kunna få hjälp på hemmaplan. Därav finns det 
ett tätt samarbete mellan myndighet och interna öppenvården. Detta arbete tillsammans med att 
följa upp placeringar och effektivisera vårdkedjan förväntas resultera i ett överskott. Antal ärenden 
under sommaren har varit konstant. 

IFO - BOF (Mnkr) 
Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -55,1 -35,3 64,1% -52,2 2,9 -52,5 -50,3 

HVB, SIS & familjehem 
barn & ungdom 

-27,3 -17,7 64,7% -25,0 2,3 -25,0 -29,5 

Ensamkommande flyk-
tingbarn 

0,0 -0,3 0,0% -0,8 -0,8 -0,8 2,8 

Myndighet IFO - BOF -16,2 -10,1 62,2% -15,5 0,8 -15,5 -13,4 

Övriga -11,5 -7,2 62,5% -11,0 0,6 -11,3 -10,2 

   

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

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -27,3 -17,7 64,7% -25,0 3,7 -25,0 -29,5 

Årsplaceringar *) 46,5 55,3 118,9% 53,6 7,1 49,2 50,2 

Dygnskostnad kr -1 607 -1 312 81,6% -1 274 332 -1 393 -1 610 

  

HVB, stödboende och 
SIS barn & ungdom 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -12,5 -6,4 51,2% -9,4 3,1 -13,9 -15,4 

Årsplaceringar *) 8,1 9,1 112,3% 9,6 1,5 9,0 12,5 

Dygnskostnad kr -4 216 -2 882 68,4% -2 675 1541 -4 231 -3 375 
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Familjehem och kon-
sulentstödda familje-
hem 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -14,9 -11,3 76% -15,6 -0,7 -15,4 -14,2 

Årsplaceringar 38,4 46,2 120% 44,0 6 40,2 37,7 

Dygnskostnad kr -1 060 -1 002 95% -969 91 -1 050 -1 032 

 

  

Antal ensamkommande flyktingbarn har sedan januari 2017 minskat från 112 till 6 barn sedan 1 juli. 

Ensamkommande flyk-
tingbarn 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr * 0 -0,3  -0,7 -0,7 2,6 2,8 

Antal ensamkom-
mande barn 

7 5 71% 6 -1 20 57 
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Individ och familjeomsorg (IFO) vuxen 

Utredning genomförd och ökningen av HVB vuxna och särskild boendeform psyk sågs redan hösten 
2019, ökningen avser både missbruk och socialpsykiatri. Behovet av dessa insatser har ökat. Över-
syn görs för att se över andra insatser som kan möta behovet, bland annat eventuell möjlighet till 
stödboende i egen regi. Utbetalt försörjningsstöd, placeringar på tillfälliga boenden och våld i nära 
relation (VINR) under ekonomiskt bistånd har ökat mer än planerat: Åtgärder: Ökningen av utbe-
talt försörjningsstöd är under utredning. Flytta tillfälliga boenden i extern regi till boenden i egen 
regi görs för att kunna minska kostnaden. Ny stödboendeform i egen regi planeras för kvartal 4 för 
att kunna sänka HVB och LVM kostnaderna på längre sikt. 

IFO - Vuxen (Mnkr) 
Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -60,4 -49,7 82,3% -77,4 -17,0 -61,5 -59,9 

HVB vuxna -4,8 -7,9 166,4% -12,0 -7,2 -7,1 -6,2 

Alkohol & narkotika 
rådgivning 

-5,0 -2,9 57,6% -5,2 -0,2 -3,5 -3,3 

Ekonomiskt bistånd -19,5 -15,8 80,6% -23,9 -4,3 -18,4 -24,6 

Arbetscoachning -3,1 -1,9 62,0% -3,1 0,0 -3,1 -3,6 

Boendestöd psyk, in-
ternt 

-7,5 -4,8 64,4% -7,9 -0,4 -7,4 -6,4 

Särsk boendeform 
psyk, externt 

-5,0 -6,2 125,0% -9,9 -4,9 -6,0 -3,7 

Myndighet IFO - vuxen -7,8 -6,1 78,8% -9,0 -1,3 -8,3 -8,6 

Övriga -7,7 -4,0 51,9% -6,5 1,2 -7,6 -3,5 

  

HVB vuxna 
Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -4,8 -7,9 166% -12,0 -7,2 -7,1 -6,2 

Årsplaceringar *) 7,1 13,7 193% 14,1 7 6,4 7,4 
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HVB vuxna 
Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Dygnskostnad kr -1 840 -2 374 129% -2 320 -480 -3 029 -2 295 

 

  

  

Särsk boendeform 
psyk, externt 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -5,0 -6,2 125% -9,9 -4,9 -6,0 -3,7 

Årsplaceringar *) 5,6 11,6 207% 11,3 6 7,3 4,1 

Dygnskostnad kr -2 446 -2 208 90% -2 391 56 -2 239 -2 472 

  

 

  



Socialnämnden, Delårsrapport januari - augusti 2020 40(46) 

Ekonomiskt bistånd 
Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -19,5 -16,5 84% -23,9 -4,3 -18,4 -24,6 

Utbetalt försörjnings-
stöd 

-18,5 -14,2 77% -21,5 -3,0 -16,3 -18,5 

Tillfälliga boenden -0,7 -1,1 157% -1,2 -0,5 -2,1 -6,1 
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Äldreomsorg 

Särskilda boenden extern regi: Vid utgången av augusti var det 11 externa placeringar utanför Val-
lentuna, varav 4 enligt länsöverenskommelsen.Bokförda coronarelaterade kostnader utgör 7,9 mnkr 
för perioden januari – augusti. Se separat tabell för redovisning av coronaprognos. 

Äldreomsorg (Mnkr) 
Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -212,1 -140,3 66,1% -210,1 2,0 -209,7 -201,7 

Hemtjänst, extern -16,5 -10,0 60,5% -15,0 1,5 -15,0 -14,7 

Hemtjänst, intern -44,0 -30,1 68,3% -44,1 -0,1 -44,7 -44,1 

Hemvård särskild bo-
endeform extern 

-50,2 -35,5 70,8% -51,7 -1,6 -49,7 -45,7 

Hemvård särskild bo-
endeform intern 

-65,3 -40,9 62,7% -64,2 1,1 -64,4 -61,3 

HSL - Äldreomsorg -10,8 -7,8 71,9% -11,5 -0,7 -10,4 -9,3 

Myndighet äldre-
omsorgen 

-8,0 -5,6 69,8% -7,6 0,4 -8,0 -6,4 

Övriga -17,2 -10,4 60,4% -16,0 1,2 -17,5 -20,3 

  

Hemtjänst 
Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -60,6 -40,1 66,2% -59,1 1,5 -59,7 -58,7 

Hemtjänst timmar 161 718 105 294 65,1% 160 459 -1259 158 146 166 161 

Timkostnad kr -375 -381 101,7% -368 6 -377 -354 
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Hemvård särskild bo-
endeform 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -115,4 -76,4 66,2% -115,9 -0,4 -114,1 -107,0 

Antal kunder genom-
snitt 

204 204 100,0% 208 3,8 194 189 

Kostnad per kund ge-
nomsnitt 

-565 847 -560 555 99,1% -565 847 0,0 -588 144 -566 
375 
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Funktionsnedsättning - LSS 

Funktionsnedsättning - Fler placeringar med höga kostnader jämfört med budget inom LSS bostad 
vuxen i extern regi. Ett flertal kunder är i behov av mer långtgående stöd, vilket innebär att de flytt-
tas från servicebostad till gruppbostad. Åtgärd: Arbete pågår med att utveckla fler LSS-boenden i 
egen regi. 

Funktionsnedsättning 
- LSS (Mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -202,0 -127,7 63,2% -197,5 4,5 -200,8 -194,9 

Bostad särskild service 
Vuxen extern LSS 

-65,9 -45,9 69,7% -68,4 -2,5 -64,9 -56,9 

Bostad särskild service 
Vuxen intern LSS 

-44,9 -27,3 60,8% -42,5 2,4 -43,9 -42,3 

Daglig verksamhet ex-
tern LSS 

-11,1 -7,5 67,5% -11,4 -0,3 -11,7 -10,1 

Daglig verksamhet in-
tern LSS 

-17,2 -11,4 66,1% -17,6 -0,4 -18,0 -18,7 

Korttidsvistelse extern 
LSS 

-5,4 -2,3 42,3% -3,3 2,1 -4,8 -3,6 

Korttidsvistelse intern 
LSS 

-7,5 -4,0 52,7% -6,1 1,5 -7,4 -10,5 

Personlig assistent LSS -19,1 -8,7 45,2% -14,8 4,3 -18,2 -18,7 

Turbundna resor -5,2 -3,8 73,7% -6,4 -1,2 -6,3 -5,2 

Myndighet LSS -4,5 -2,6 58,0% -4,1 0,3 -3,2 -7,1 

Övriga LSS -21,1 -14,3 67,5% -22,9 -1,8 -22,4 -21,9 

  

  

Bostad särskild service 
LSS 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -110,8 -73,2 66,1% -110,9 -0,1 -108,8 -99,2 

Årsplaceringar *) 127,0 117,7 92,7% 117,2 -9,8 117,6 111,7 

Kostnad per kund ge-
nomsnitt 

-872 329 -930 592 106,7% -946 141 -73812 -925 170 -888 
093 
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Daglig verksamhet LSS 
Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2020 

Avvi-
kelse 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Mnkr -28,4 -18,9 66,6% -29,0 -0,7 -29,8 -28,8 

Årsplaceringar *) 104,0 106,5 102,4% 105,3 1,3 108,0 102,3 

Kostnad per kund ge-
nomsnitt 

-272 938 -269 452 98,7% -275 847 -2909 -275 926 -281 
525 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt 
Budget 

2020 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2020 

Avvikelse mot 
budget 

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

Årligt anslag 3,0 0,0 0 % 0,0 3,0 

      

Kommentar 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

Projekt 2020 Totalt, projekt 
Klar

t 

 Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos år 

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

Allénsstödboende 7,5 0,0 0,0 9,5 2,0 9,5  

        

Kommentar 

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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