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Nämnden i korthet 

  Ordförande: Torbjörn Einarsson Bruttokostnad *: -678,5 Mnkr  

 Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: -564,1 Mnkr  

 Förvaltningschef: David Gyllenstråle Budgetavvikelse i år: -1,0 Mnkr  

 Antal årsarbetare: 517 Budgetavv. föregående år: -0,4 Mnkr  

 
* Exklusive nämndsinterna transaktioner och ex-
klusive intäkter 

    

 ** Alla intäkter minus alla kostnader     

 

Nämndens uppgift är att: 

Socialnämndens uppgift är att ansvara för att äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsned-
sättning, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl. Det görs genom en rättssäker 
handläggning av individärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området. Socialnämnden har 
även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor samt tillstånd och tillsyn enligt 
alkohol- och tobakslagen. 
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Viktiga händelser under året 

Coronapandemin 

Coronapandemin, covid-19, har påverkat nationellt såväl som lokalt och specifikt inom socialnämn-
dens ansvarsområde där många av riskgrupperna får stöd och omsorg. Att skydda de äldre och 
andra riskgrupper som får stöd via socialtjänsten har varit högsta prioritet. Socialnämndens arbete 
har under 2020 i mycket stor omfattning påverkats av den pågående pandemin och hanteringen av 
denna kan därför ses som årets viktigaste händelse. Socialnämnden har under året haft relativt få 
smittade inom socialnämndens område, vilket uppfattas som att det intensiva arbetet i verksamhet-
erna för att motverka smittspridning har givit effekt. Nedan listas några av de åtgärder som vidtagits 
under året för att hantera pandemin och dess konsekvenser. 

 Två krisledningsnivåer upprättades för att säkerställa att organisationen på ett effektivt sätt 
skulle kunna hantera alla de akuta situationer som förväntades uppstå. Beslutsvägar korta-
des ner, kommunikationsresurser förstärktes, personal fick omprioriterade arbetsuppgifter 
och ett särskilt rekryteringsteam etablerades för att säkerställa personalförsörjningen trots 
hög sjukfrånvaro. 

 Ett stort arbete har pågått med att säkerställa erforderlig skyddsutrustning. Aktörer såväl i 
egen regi som privata aktörer har haft god tillgång till skyddsutrustning genom stabens 
samordnare för skyddsutrustning. 

 Ett intensivt och strukturerat arbete kring utbildning av personal gällande hygienrutiner, 
användande av skyddsutrustning samt information om covid-19 genomfördes inom samt-
liga berörda verksamheter. 

 Vid misstänkt eller konstaterad smitta inom verksamheterna har ett tydligt, säkert och re-
striktivt arbetssätt aktiverats för att förhindra smittspridning. 

 Dagverksamheten, träffpunkten och en kort tid korttidsvistelse enligt LSS samt insatsen 
trygg hemgång i egen regi, hölls stängda under olika perioder. Syftet var att skydda risk-
grupper, men också att kunna omdisponera personal. När verksamheter hölls stängda gjor-
des bedömningar av handläggare om det fanns andra sätt att tillgodose individens behov, 
exempelvis beviljades mer hemtjänst under tiden dagverksamheten var stängd. 

 Förvaltningen skapade tillsammans med kontaktcenter en stödfunktion för de kommunin-
vånare som var i behov av extra stöd på grund av coronapandemin. Funktionens syfte var 
att lotsa behovet vidare till de aktiva Vallentunaföreningar som hade möjlighet att hjälpa 
till. 

  

Digitalisering 

I och med coronapandemin skapades många nya behov och omställningen till digitala arbetssätt och 
lösningar har under 2020 gått snabbare än planerat. Nedan listas några av de viktigaste händel-
serna inom digitalisering under året. 

 Digitala besök möjliggjordes för kunder på särskilda boenden äldre och deras anhöriga. 

 Digital beställning av hushållsvaror till hemtjänstkunder har införts inom projektet ”Mat-
hem”. 

 Ett pilotprojekt att införa digitala trygghetslås inom hemtjänsten har genomförts i Brott-
bygruppen. Detta ger ökad trygghet för kunderna genom kortare inställelsetid vid larm. 
Fortsatt implementation av lås pågår. 

 Trygghetslås (beröringsfritt låssystem) infördes på demensavdelningarna på Väsbygården 
och Korallen samt på korttidsavdelningen, vilket skapar en lugnare miljö för boende och 
personal då boende inte kan gå in i varandras rum. 

 I början av året infördes en e-tjänst för ansökan av ekonomiskt bistånd. Vid de senaste mät-
ningarna har över 70 % av de sökande genomfört ansökan via e-tjänsten. I och med det är 
Vallentuna den kommun i Sverige som har lyckats bäst med implementeringen av e-tjänst 
för ekonomiskt bistånd, både avseende tidsintervall samt andel som ansöker via e-tjänsten. 

 Ett digitalt hjälpmedel för samtal med familjehemsplacerade barn har införts, vilket bidrar 
till ökad kvalitet, bättre administrativ hantering och bättre samtal med barnen. 
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 En stor andel av medarbetarna på förvaltningskontoret började tidigt att jobba hemifrån för 
att minska smittspridning och detta möjliggjordes genom att använda Teams för digitala 
möten. 

 En säker digital plattform, där inloggning sker via bank-id, infördes under hösten. Detta har 
använts för kundmöten, samverkansmöten och även årets sista socialutskott genomfördes 
på distans. 

 En digital fax införskaffades till socialjouren i syfte att säkra att verksamheten kunde upp-
rätthållas även om medarbetarna inte är fysiskt på plats. 

 Digital signering med bank-id har införts, vilket har använts av den som har jour från soci-
alutskottet för att skriva under brådskande beslut om LVU och LVM. 

 Nya moduler har införts i verksamhetssystemet Treserva, vilket bl a har möjliggjort en 
bättre statistikhantering, en digitaliserad hälso- och sjukvårdskalender och förbättrade pro-
cesser. 

  

Övrig utveckling under året 

Parallellt med utmaningar att hantera pandemin har det skett fler viktiga händelser inom social-
nämndens ansvarsområde. Några listas här: 

 Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Det innebär ett förtydligande av att domsto-
lar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets 
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål 
och ärenden som rör barn. Under året har flertalet aktiviteter genomförts för att ytterligare 
stärka barnperspektivet och barnrättsperspektivet i handläggningen. Inom familjerätten har 
särskilt fokus varit att tydligare i dokumentationen lyfta fram barnets perspektiv och delak-
tighet i exempelvis vårdnadstvister. Inom hela området för barn- och familj har barnets del-
aktighet i utredningar stärkts och tydligt beaktats. Barnperspektivet beaktas också alltid i 
tjänsteskrivelser. 

 Samverkan med andra myndigheter och samhällsinstanser har intensifierats under året. För 
området barn- och familj har överenskommelsen ”(BUS) samverkan kring barn i behov av 
särskilt stöd” reviderats. Vad gäller äldre så har en utökad samverkan skett med regionen 
och länsstyrelsen till följd av covid-19. 

 Behovet och därmed insatser och kostnader inom Individ och familj, vuxen har ökat kraftigt 
under året. Ökningen inom HVB vuxna och särskild boendeform psyk avser både missbruk 
och socialpsykiatri. Antalet individer med ett omfattande blandmissbruk som ansöker om 
stöd har ökat. 

 Utifrån utgångspunkten att individer som blir beviljade försörjningsstöd ska bli självförsör-
jande i en egen bostad och att det ekonomiska biståndet ska vara en kort tid vid nöd har ett 
intensivt arbete skett under året med syfte att fler ska bli självförsörjande. Grunden har va-
rit att analysera målgruppen och att sätta in lämpliga insatser. Arbetet baseras på förtro-
ende för individens egen förmåga och viljan att ta ansvar. 

 Socialnämnden önskade uppmärksamma sitt stöd till personer som upplever våld i nära re-
lationer och tillsammans med sex andra norrortskommuner har Vallentuna kommun delta-
git i kampanjen ”Våld är aldrig OK”, med syfte att få fler att våga ta kontakt med kommunen 
för att få råd och stöd. Ett exempel på sätt att ta kontakt är att använda öppenvårdens chatt 
anonymt eller att ringa till socialtjänstens mottagningstelefon. 

 Projekt Heltidsresan har genomförts inom Väsbygården och Korallen och alla medarbetare 
som önskat har fått gå upp i arbetstid. Arbetet med att erbjuda heltid som norm pågår fort-
satt. 

 Arbetet med att rekrytera familjehem har intensifierats under året genom marknadsföring i 
digitala medier, tidningar, utskick av broschyrer samt annonsering på bibliotek och andra 
samlingsplatser och avtal med konsulentstödda familjehem har omförhandlats. 

 Styrformen tillitsbaserad styrning, utifrån delområdena helhetsperspektiv och effektivitet, 
har implementerats förvaltningsövergripande. Det innebär att arbeta tvärfunktionellt och 
att nyttja förvaltningens kompetens oavsett organisatorisk tillhörighet. För att arbeta resur-
seffektivt krävs även att ansvar och mandat lämnas till projekt- och arbetsgrupper, där led-
ningsfunktioner följer upp arbetet. Det nya sättet att arbeta har gett mycket god effekt på 
utveckling och effektivisering inom flera av förvaltningens områden. 
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Verksamhetsförändringar 

 Boendet Runristaren för ensamkommande flyktingungdomar har avslutats. 

 Ett omställningsarbete gällande verksamheten Träffpunkten har pågått under framförallt 
hösten 2020 i gott samarbete med de tillträdande ansvariga. Verksamheten får en ny be-
nämning, Aktiv fritid och övergår 1 januari 2021 till fritidsnämnden. 

 Kompassen – Personlig assistans avvecklades från egen regi till privata aktörer. Övergången 
bedöms som lyckad och samtliga kunder fick möjlighet att välja utförare. 

 Verksamhetsområdena Stöd & coachning samt Funktionshinder slogs samman till ett ge-
mensamt område och benämns framåt Stöd & omsorg. 
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Framtiden 

Socialnämndens största utmaning är att möta ökade volymer och behov med bibehållen kvalitet. 
Den största volymökningen sker bland äldre. Det blir allt fler äldre med ökade behov under en 
längre tid. Som svar på utmaningarna i och med den demografiska utvecklingen krävs ett utökat fö-
rebyggande och hälsofrämjande arbete. Kostnader inom äldreomsorgen är påverkbara, eftersom de 
främst uppstår när äldre drabbas av funktionsnedsättningar. Genom att äldre får förutsättningar att 
vidmakthålla en god hälsa, känna välbefinnande och bidra till samhället så länge som möjligt kan 
behoven och därmed kostnaderna minska. 

Ytterligare målgrupper där behoven ökar är vuxna med missbruk samt personer utsatta för våld i 
nära relationer. Volymen ökar både i och med att fler söker hjälp och stöd, men också utifrån kom-
plexitet. Ökade behov inom dessa målgrupper leder även till ett ökat behov för barn som befinner 
sig i dessa kontexter och här krävs ett förebyggande arbete med tidiga insatser. 

Det är ännu oklart vilka nya behov som kan komma att uppstå inom olika målgrupper, som en följd 
av coronapandemin. 

För att möta den ökade volymen och kommande behov är en fortsatt utmaning, men också möjlig-
het, att minska administrationen, att fortsätta arbetet med att tillvarata kompetens i verksamhet-
erna, att ge ansvar och mandat och att våga testa nytt. Ett fortsätt arbetet med digitalisering samt 
automatisering av processer kommer att krävas. 
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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: 3 3 

Målet är delvis uppfyllt: 2 4 

Målet är ej uppfyllt: 0 0 

Socialnämndens arbete har under 2020 i mycket stor omfattning påverkats av den pågående pande-
min. Att skydda de äldre och andra riskgrupper som får stöd via socialtjänsten från smittan har varit 
högsta prioritet. Av den anledningen har arbetet med nämndmålen inte varit riktigt lika framgångs-
rikt som tidigare år, då kraftig omprioritering av resurser behövt göras. Men det nytillkomna målet, 
att skydda våra kunder från smittan, har så här långt lyckats bättre än i många andra kommu-
ner. Det väger i stora stycken upp att några mål ovan endast uppfyllts delvis. 

Strategiska inriktningar 

Här växer människor och företag 

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsik-

tigt hållbar. 

 Målet är uppfyllt 

Socialnämnden har identifierat ett antal prioriterade aktiviteter för att nå det kommungemen-
samma målet att utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar. Inom social-
nämnden 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 har lett till att fler medarbetare erbjuds heltidstjänstgöring. 

 Förbättrade förutsättningar för distansarbete, där detta på sikt kan leda till minskade behov 
av transporter, men också större flexibilitet och effektivitet 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 
normaliserats under sommaren. Därefter steg sjukfrånvaron under hösten igen till följd av 
den ökade smittspridningen i samhället. 

 Förvaltningen har mycket bra värden vad gäller de olika HME-värden (Hållbart Medarbetar 
Engagemang) i medarbetarenkäten. På samtliga områden har socialförvaltningen bättre 
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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 bedöms vara en effekt av pandemin under året. 

 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. Vidare har fordon med gasdrift tillkommit men då drivmedel inte 
finns i närområdet används bensin för dessa fordon, vilket ökat utsläppen. 

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 med mera. Det påbörjade projektet med digitala 
lås inom hemtjänsten kommer på sikt att ha stor inverkan på förvaltningens transporter, men pan-
demin har senarelagt genomförandet.  Inom området transporter finns en mindre önskad utveckl-
ing, då den pågående pandemin påverkat logistiken 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 beräknade genomsnittliga utsläppet från fordonen per körd 
kilometer ökat, där det skett en förändring till fler fordon med bättre framkomlighet inom hem-
tjänsten. På detta område finns en problematik där behovet av framkomlighet vid extremväder mot-
verkar ambitionen om minskad miljöpåverkan, frågeställningen kommer att bearbetas ytterligare. i 
slutet av året har även några fyrhjulsdrivna fordon med gasdrift tillkommit. Då det är bristande till-
gång till tankning av gas, körs dessa fordon med bensin vilket ökar utsläppen jämfört med tidigare 
fordon. Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden nått måluppfyllelse på 
detta mål vid årets slut. 

 

Nämndens mål: Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare och 

verka för en lösningsorienterad samverkan, ett coachande ledarskap 

och en god arbetsmiljö. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Socialnämndens verksamhet ska vara en attraktiv arbetsgivare och därför följa och utveckla: 
•medarbetares engagemang 
•medarbetares kompetens 
•tillvaratagandet av medarbetarnas synpunkter, tankar och idéer 
•ett ledarskap som skapar delaktighet 
•ett ledarskap som skapar vilja att påverka 
•ett ledarskap som skapar mod 
•väl fungerande arbetslag 
•en god arbetsmiljö 
•en verksamhet som präglas av ömsesidig tillit 

Tillitsbaserad styrning 

Tillitsbaserad styrning är ett arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och kundens 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. 
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Den förväntade effekten var 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 har fortsatt implementering av förvaltningens styrform fortgått inom inriktningsområ-
dena "det coachande ledarskapet", "lösningsorienterad samverkan" och "helhetsperspektiv/ effekti-
vitet". I början av året sammanställde förvaltningens ledningsgrupp en plan för fortsatt riktning av 
styrformen förvaltningsövergripande. Ett antal event och satsningar har skett under året inom re-
spektive avdelning för att utveckla och arbeta med styrformen. De planerade förvaltningsövergri-
pande punktinsatser och event kring detta blev inställda på grund av pågående pandemi vilken be-
lastade verksamheter och personal. 

Styrmodellen bedöms trots uteblivna förvaltningsövergripande punktinsatser väl känd och kunskap 
om dess innehåll finns väl spridd inom förvaltningen. Den sammantagna bedömningen är att 
aktiviteten nått förväntad effekt. 

 

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 var att ett pilotprojekt kring heltidsarbete som norm på Korallen 
och Väsbygården ska genomföras och utvärderas under 2020. 

Uppnådd under året är bland annat att samtliga avdelningar på Korallen och Väsbygården har ge-
nomfört workshops tillsammans med medarbetare kring förutsättningar för fler heltidstjänster 
inom befintlig budget. Arbete med nya scheman med fler heltidstjänster har även genomförts. Un-
der senhösten har scheman justerats så att alla som önskar arbeta 100 procent har möjlighet till 
detta. Samtliga scheman har heltidsnormen som utgångspunkt, men justeringar görs för medarbe-
tare som vill arbeta deltid. Den rådande pandemin har påverkat även detta arbete, så projektperi-
oden har förlängts till 2021-02-28. Den sammantagna bedömningen är att aktiviteten nått 
förväntad effekt. 

 

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. 

Den förväntade effekten var under året att en särskild rapport som underlättar denna uppföljning 
utformas i ledningssystemet Stratsys, samt att denna därefter används vid samtliga individuella 
uppföljningssamtal vid staben. 

Uppnådd effekt under året är att rapport för arbetssättet har utarbetats och medarbetare har fått 
information om arbetssättet. Vid inplanerade avstämningar har personal fått i uppdrag att förbe-
reda sig genom att ta fram sin egen rapport och gå igenom denna med chef. Effekten av detta ar-
betssätt är att skapa en tydligare koppling till nämndsmålen och förståelse för verksamhetsplanen. 
En annan god effekt av arbetet är att minska tröskeln till att arbeta i kvalitetsledningssystemet då 
det blir en mer naturlig del i den enskildes planering. Detta minskar även sårbarhet vid personalom-
sättning och ger ökad spårbarhet. Arbetssättet kommer att utvärderas inför en bredare implemente-
ring på förvaltningen. Den sammantagna bedömningen är att aktiviteten nått förväntad 
effekt. 
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Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2020 2019 2018 

Personalomsättning 8,9 % 17,8 % 15,9 % 

 Sjukfrånvaro  9,8 % 7,1 % 7,9 % 

 Medarbetarundersökning HME (Totalt)  85,0 82,6 81,6 

 Medarbetarundersökning HME (Styrning)  85,2  82,9   81,9  

 Medarbetarundersökning HME (Ledarskap)  85,6  83,1   82,7  

 Medarbetarundersökning HME (Motivation)  84,3  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 i det närmsta halverat personalomsättningen jäm-
fört med föregående år. Störst förändring finner vi på myndighetsavdelningen, men samtliga verk-
samhetsområden har minskat personalomsättningen. 

 

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 för att därefter stiga brant igen. För socialförvaltningen blir 2020 års 
värde för sjukfrånvaro 9,8 procent vilket är en ökning med 2,7 procentenheter jämfört med föregå-
ende år. Orsaken är följder av den pandemi som präglat året. 

 

Diagrammet visar utveckling total sjukfrånvaro för socialförvaltningen sedan 2018. 

 

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. Under 2020 har området "omsorg om personer med funkt-
ionsnedsättningar" fått tydligt förbättrade värden, övriga har gjort mindre förbättringar. Värdet på 
detta index ligger högt relativt motsvarande verksamheter i andra jämförbara kommuner utifrån 
socioekonomiska förutsättningar. Dessa kommuner identifieras medhjälp av en funktion i det nat-
ionella datalagret KOLADA som används av landets kommuner. Vallentuna socialförvaltning ligger 
sammantaget bättre än snittet för samtliga verksamhetsgrenar inom socialtjänst 2020. 

 

Diagrammet visar jämförelse mellan år av resultat HME totalindex för verksamhetsområden 
inom socialtjänsten i Vallentuna. 
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Diagrammet visar jämförelse mellan av resultat HME totalindex för Vallentuna socialtjänst och 
socioekonomiskt liknande kommuner i Sverige. 

 

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 under 2020 området "omsorg om personer med funktionsnedsättningar" fått tydligt 
förbättrade värden, övriga har gjort mindre förbättringar. Även här har socialförvaltningen i Vallen-
tuna betydligt bättre utfall än de jämförbara kommunerna. 

 

Diagrammet visar jämförelse mellan år av resultat HME styrningsindex för verksamhetsområden 
inom socialtjänsten i Vallentuna. 
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Diagrammet visar jämförelse mellan av resultat HME styrningsindex för Vallentuna socialtjänst 
och socioekonomiskt liknande kommuner i Sverige. 

 

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. 

Även här har under 2020 området "omsorg om personer med funktionsnedsättningar" fått tydligt 
förbättrade värden, medan övriga har marginella förändringar. Relativt de jämförbara kommunerna 
är detta område det där Vallentuna socialförvaltning har störst marginal. 

 

Diagrammet visar jämförelse mellan år av resultat HME ledarskapsindex för verksamhetsområ-
den inom socialtjänsten i Vallentuna. 
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Diagrammet visar jämförelse mellan av resultat HME ledarskapsindex för Vallentuna socialtjänst 
och socioekonomiskt liknande kommuner i Sverige. 

 

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. 

Här har under 2020 samtliga områden marginella förändringar. I relation till liknade kommuner 
har dock Vallentuna socialtjänst tydligt högre värden. 

 

Diagrammet visar jämförelse mellan år av resultat HME motivationsindex för verksamhetsområ-
den inom socialtjänsten i Vallentuna. 
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Diagrammet visar jämförelse mellan av resultat HME motivationsindex för Vallentuna social-
tjänst och socioekonomiskt liknande kommuner i Sverige. 

 

Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska utveckla det syste-

matiska arbetet med energi och miljö så att påverkan på miljön mins-

kas. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Socialnämnden ska verka för en minskad klimatpåverkan genom att: 
•Miljöanpassade inköp ska öka 
•Osorterat avfall och farliga kemikalier ska minska 
•Verka för digitala lösningar som leder till minskad miljöpåverkan 
•Verka för att andelen närproducerade produkter och tjänster ökar 

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-
fekterna kring arbetsmiljö och svårighet kring ledarskap minimeras. 

Den förväntade effekten under året var att andelen digitala möten skulle fördubblas jämfört med 
föregående år inom förvaltningen. 

Under året har rådande förhållanden tvingat fram en betydande ökning av digitala möten. En 
mycket stor del av verksamheten har hanterats via digitala möten och kunskapen bland medarbe-
tarna har succesivt ökat. Dock återstår utmaningen att finna metoder för att förutse och motverka 
negativa bieffekter av detta arbetssätt. Under senhösten har en programvara för säkra videomöten 
implementerats vilket möjliggör hantering av känsliga personuppgifter via videomöten. Detta med-
för ytterligare möjligheter för hantering av personärenden på distans och möten med kunder. Den 
sammantagna bedömningen är att aktiviteten nått förväntad effekt. 

 

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 var att antalet mat och varutransporter till verksamheten 
skulle halveras 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 har minskats till varannan 
vecka. På grund av en ökad förbrukning av engångsmaterial till följd av pandemin har det varit svårt 
att samordna beställningar på detta område. Trots svåra omständigheter har antalet transporter 
inom vissa områden minskat något. Den sammantagna bedömningen är att aktiviteten del-
vis nått förväntad effekt. 

 

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 var att en pilotstudie bland ett urval hemtjänstkunder skulle ge-
nomföras under våren och att därefter breddinförande bland hemtjänstkunder skulle påbörjas un-
der hösten. 

Under året har det planerade pilotprojektet med 25 kunder fått senareläggas på grund av pandemin. 
Allt förberedelsearbete som är möjligt att genomföra har gjorts för att ett breddinförande ska kunna 
genomföras så snart smittläget möjliggör installation av lås hos äldre med mera. Den samman-
tagna bedömningen är att aktiviteten delvis nått förväntad effekt. 

 

Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2020 2019 2018 

Andel nämndens verksamheter som källsorterar av-
fall. 

81 %  69 %   

 Energiförbrukning förvaltningens fastigheter  N/A N/A N/A 

 Körsträcka under period (km)  720 881 694 713 645 539 

Koldioxidutsläpp gram/km 101,9  96,2   97,6  

    

Indikatorn "energiförbrukning förvaltningens fastigheter" som fastställdes inför årets arbete har varit svår att följa då 
något system som sammantaget visar denna uppgift har varit svårt att finna. Arbetet med att lösa detta fortlöper. 

 

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 procent av cheferna att verksamheten arbetar 
aktivt med källsortering av avfall. vid årets upplaga av egenkontrollen uppgav 81 procent av che-
ferna att så var fallet detta år. 
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Energiförbrukning förvaltningens fastigheter 

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

 

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 3,8 procent under 2020 jämfört med före-
gående år. För hemtjänst är förändringen hela 20,3 procent, medan övriga verksamheter har mins-
kat med 41 procent. Orsaken till detta finns förmodligen att finna i effekter av pandemin, där hem-
tjänsten får ökade resor medan andra verksamheter minska resorna för att minimera risken för 
smittspridning. 

 

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 
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händelse av extremväder och liknande händelser. Under december har några nya fordon som kan 
köras på gas ersatt elhybridfordon i vissa verksamheter. Dessa fordon är av den typ som ger stora 
utsläpp vid bensindrift (141 gr/Co2 vid blandad körning). Eftersom verksamheten har stora svårig-
heter att nyttja gasdriften på grund av tillgång till tankställen körs dessa fordon huvudsakligen med 
bensin vilket lett till ökade utsläpp. 

 

Diagrammet visar beräknat utsläpp per körd km för socialförvaltningens fordon respektive må-
nad sedan 2018. 

Bästa kommunen att bo och leva i 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet 

av hög kvalitet. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

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 är 
ett 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 äldreboenden. 

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

 Förbättringsarbete kring analys och uppföljning av återaktualiseringar inom ekonomiskt 
bistånd. 

 Kundundersökning "Vad tycker de äldre" för särskilt boende äldre ligger värde för NKI 
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(Nöjd Kund Index) över rikssnitt och ett antal 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. Det vill säga 
en något större andel avslutade ärenden har återkommit under året, jämfört med föregå-
ende år, vilket är en försämring. 

 Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd har även denna minskat 
något under året, Det vill säga en något större andel av avslutade ärenden har återkommit 
under året jämför med föregående år, vilket är en försämring. En sannolik orsak är ökad 
tillströmning på grund av pandemin. 

Sammanfattande analys samt grund för bedömning av måluppfyllelse 

Det stora flertalet av de förbättringsaktiviteter som är kopplade till detta mål bedöms uppnå förvän-
tad effekt under året. Såsom exempel har en ny plan för socialtjänstens digitaliseringsarbete utfor-
mats. 

I de stora kundundersökningarna på äldreområdet har förvaltningen vid årets undersökning fått ett 
utfall där särskilt boende fick ett något försämrat resultat. En bakomliggande orsak till detta har vid 
analys konstaterats vara svårigheter med genomförandet på grund av besöksförbud för anhöriga, 
vilket påverkat svarsfrekvens och utfall av undersökningen. För hemtjänsten har förutsättningarna 
varit lite bättre vilket gör att fjolårets resultat i stort består. Detta är betydligt bättre än likartade 
kommuner i Sverige. 

Kundundersökningen inom LSS området, har kunnat genomföras men även denna påverkades av 
pandemin, men tyvärr visade utfallet inte på ökad kundnöjdhet generellt. Kundundersökningen 
inom IFO gav i år inget utfall då för få svar inkom. 

Andelen ej återaktualiserade bland barn och unga samt personer med försörjningsstöd har minskat 
något, bedömningen är att pandemin kan påverka detta. Under året har stort fokus lagts på att han-
tera säkerhet för kunder kopplat till pandemin, vilket i många fall gjort att andra områden fått ned-
prioriteras, vilket givit avtryck på detta område. Den sammantagna bedömningen är att soci-
alnämnden delvis nått måluppfyllelse för detta mål vid årets slut. 

 

Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet och 

öka nöjdheten för Vallentuna kommuns invånare. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

•Socialnämndens verksamhet ska: 
•skapa trygghet för kommunens invånare genom såväl långsiktiga som kortsiktiga insatser till per-
soner som behöver stöd från socialnämndens verksamheter 
•arbeta systematiskt och målinriktat arbeta för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa 
hos befolkningen 
• samverka med andra gällande integration och flyktingmottagande enligt kommunens handlings-
plan 
•samverka med andra aktörer gällande arbete mot våldsbejakande extremism enligt kommunens 
handlingsplan 
•arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer 
•vara en aktiv part i samhälls- och tillgänglighetsplaneringen där särskild vikt läggs på trygghet, 
möjligheter till social samvaro och behov av verksamhetslokaler 
•ha sociala insatser som är förebyggande, har barnen i fokus och bygger på samverkan, helhetssyn 
och långsiktighet 
•ha en rättssäker myndighetsutövning och insatser som i första hand bygger på evidensbaserade 
metoder 
•ha en myndighetsutövning som kännetecknas av att vi arbetar utifrån kundens fokus 
•erbjuda varje kund god och näringsrik mat i en trivsam måltidsmiljö 
•till sina kunder och dennes närstående stå för ett gott och värdigt bemötande som har sin grund i 
alla människors lika värde 
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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 var att antalet dokumenterade åtgärder skulle öka jämfört med 
föregående år. 

Under årets första halvår fick denna förbättringsaktivitet nedprioriterats då personalen arbetat pre-
ventivt och akut med covid-19 som tagit all tid och kraft. 

Efter sommaren har hanteringen av covid stabiliserats så arbetet med Senioralert kunde återupptas 
och fortlöpt. Sjuksköterskorna genomförde var 6:e månad riskbedömningar och lade in åtgärder. 
Men alla är dock inte ännu i fas riktigt. Av totalt 12 avdelningar på äldreboenden är 8 i fas med arbe-
tet i Senioralert. Alla patienter som riskbedömts och bedömts behöva en åtgärd skall ha en åtgärds-
plan dokumenterad. Vid jämförelse med föregående år har Korallen ökat med 6 procentenheter till 
100 procent 2020. Väsbygården har ökat med 6 procentenheter till 97 procent 2020. Den sam-
mantagna bedömningen är att aktiviteten nått förväntad effekt. 

 

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

Under 2019 utarbetades nya riktlinjer för socialförvaltningen kring hantering av våld i nära relat-
ioner. Utifrån denna behövde myndighetsavdelningen förbättra sina rutiner på detta område men 
också förbättra information till kunder med flera. 

Förväntad effekt var under året var att ett systematisk avdelningsövergripande utvecklings-/ in-
formationsarbete inom området VINR ska ha genomförts. 

Under året har en arbetsgrupp utarbetat en avdelningsgemensam rutin för hantering av VINR. 
Denna syftar till att ge en samstämmighet i hur socialsekreterare VINR och behandlare öppenvår-
den arbetar i gemensamma ärenden. Detta för att tydliggöra ärendegången och därmed minska ris-
ken för att stödbehov missas. Ytterligare har rutin skapats inom myndighetsavdelningen för hand-
läggning av ärenden där VINR förekommer eller misstänks förekomma. Vidare har förvaltningen i 
samverkan med kringliggande kommuner genomfört en informationskampanj kring VINR. Syftet 
var att uppmärksamma att hot eller våld aldrig är ok och att man kan söka hjälp eller stöd hos sin 
kommun. Den sammantagna bedömningen är att aktiviteten nått förväntad effekt. 

  

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 förväntades utbildningar/ informationsinsatser genomföras inom de verksamhetsgrenar 
där tillämpningen har en tydlig förbättringspotential. Förutom detta kommer revidering av riktlin-
jer och rutiner att genomföras. 

Under året har utbildningar/ informationsinsatser genomförts inom myndighetsavdelningen och 
öppenvården. Arbete med att hitta lösningar för avvikelsehantering för vissa centrala funktioner på-
börjats. Vidare har ett förslag som klargör ansvarsfördelning i uppföljningsarbetet av avvikelser ut-
formats som främst berör verksamheter där hälso- sjukvårdsenheten och chefer på exempelvis 
äldreboenden är inblandade i uppföljningen. Förslaget är klart och ska skickas ut till berörda en-
heter. Under året har även kompletteringar gjorts av avvikelsetyper efter dialog med bland annat 
chefer inom området funktionsnedsättning. Inom myndighetsavdelningen har avvikelsesystemet 
blivit etablerat under året. Revidering av riktlinjen för avvikelsehantering har påbörjats. Den sam-
mantagna bedömningen är att aktiviteten nått förväntad effekt. 

  



Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 22(64) 

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 förväntades en förvaltningsgemensam handlingsplan utarbetats som förankrats i organi-
sationen. 

Under året har en kartläggning av förvaltningens digitaliseringsarbete genomförts i samverkan med 
berörda funktioner. Därefter har en handlingsplan, samt en process för arbetet med handlingspla-
nen utarbetats som har fastställts av förvaltningens ledningsgrupp. Planen har därefter förmedlats 
till ledande funktioner inom socialförvaltningen och till kommunens digitaliseringsnätverk, samt 
föredragits för flera enheter. Projektet har skapat flera mervärden, t ex med synergieffekter mellan 
IT-projekt, bättre överblick av digitaliseringsarbetet, och lättare att prioritera och fokusera på rätt 
frågor inom området. Den sammantagna bedömningen är att aktiviteten nått förväntad 
effekt.  

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 var att systemet skulle vara infört och nyttjas på minst hälften av myn-
dighetsavdelningens enheter. Vi får därmed en förbättrad och tydlig kommunikation mellan avdel-
ningarna på socialförvaltningen och kontaktcenter. 

Under året har systemet implementerats inom äldreenheten, barn- och familjeenheten, vuxen och 
funktionsvariation samt hos avgiftshandläggarna på staben. Berörda handläggare har fått utbild-
ning i programvaran och denna används inom samtliga delar av myndighetsavdelningen. Aktivite-
ten kommer att förlängas under 2021 för att fler verksamheter ska få tillgång till systemet. Den 
sammantagna bedömningen är att aktiviteten nått förväntad effekt. 

 

Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2020 2019 2018 

Antalet unik personal under 14 dagar för hemtjänst-
kund. 

12,2  12,2  12,0 

 Kundundersökning individ- och familjeomsorg totalt 
- förbättrad situation (Kundenkät)  

N/A N/A  

Kundundersökningar LSS, snittvärde svar på samtliga 
frågeställningar. 

77,1 % 83,7 % 80,3 % 

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

79 % 83 %  80 %  

Kundundersökning "Vad tycker de äldre" NKI (Hem-
tjänst) 

92 %  92 %   95 %  

Kundundersökning individ- och familjeomsorg fick inte tillräckligt svarsunderlag vid årets undersökning för att resultat 
skulle bli tillgängligt. 
 
De värden som redovisas för kundundersökningar är det index som nyttas i kommunernas nationella datalager 
(KOLADA), Som regel är värdet andel svar med positivt/ positiva värden. 
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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 egen regi vecka 37-38 2020. Utfallet 
är likartat med föregående år. 

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

Värdet som avses redovisas är andel personer med kontakt med individ- och familjeomsorgen totalt 
som har svarat "Förbättrats mycket" eller "Förbättrats lite" på frågan "Hur har din situation föränd-
rats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?". Undersökningen genomfördes inte 
2019 och under 2020 var antalet besvarade enkäter för litet för att ge något utfall. 

Kundundersökning LSS 

Då det inte finns någon frågeställning som ger svar på sammantagen nöjdhet (NKI) används medel-
värde på samtliga frågor som referensvärde. Underlaget är tre enkättyper vilka är daglig verksamhet 
LSS, boende på gruppbostad LSS samt boende på servicebostad LSS. I årets enkät har gjorts föränd-
ringar som gör att historisk jämförelse är något bristfällig, dessutom är enkäten riktad till en mål-
grupp som inte har så stor volym och där personernas förmåga att lämna svar varierar i hög grad. 
Resultatet för 2020 är lägre än föregående år och när jämförelse görs med liknande kommuner har 
Vallentuna ett något lägre värde. Detta syns framförallt på gruppbostäder medan daglig verksamhet 
har bättre värde än liknande kommuner. 

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. Tyvärr föll dock värdet 
2020, bland annat till följd av tydligt minskad svarsfrekvens då enkäten genomfördes i den mest in-
tensiva fasen av pandemin, där närstående inte kunde bistå kunder vid besvarandet av enkäten. 
Trots detta ligger värdet på samma nivå som för liknade kommuner i Sverige. 

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. 2020 fick hemtjänsten i Vallentuna oförändrat omdöme på denna frågeställning. I relation till 
rikssnittet och snittet för liknande kommuner är detta värde högt. Hemtjänsten i Vallentuna har 
lyckats hålla denna nivå under ett flertal år. 

 

Nämndens mål: Socialnämnden ska stärka individen till ett mer själv-

ständigt liv. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Socialnämndens verksamhet ska: 
•ha arbetssätt som gynnar ett så självständigt liv som möjligt där individen ses som medskapare och 
bestämmer så mycket som möjligt av hur av sin tjänst ska utföras. 
•genom samverkan och utveckling av metoder arbeta för tidig upptäckt av situationer som på sikt 
kan leda till framtida behov av omfattande insatser 

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. 
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Den förväntad effekt under året var att nöjdheten med aktiviteter skulle 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 året har förutsättningarna för denna aktivitet påverkats negativt av den pågående pandemin. 
På grund av besöksförbudet på äldreboenden har alla utomstående aktiviteter som kyrkan, biblio-
teket, musikunderhållning med mera ställts in. Utifrån folkhälsomyndighetens råd så har inga ge-
mensamma aktiviteter mellan verksamhetens avdelningar genomförts. Aktiviteter med få deltagare 
där boende kan hålla avstånd på 2 m har kunnat genomföras. Enheterna har trots detta kunnat ge-
nomföra en mängd anpassade aktiviteter. På Väsbygården har ett förbättringsarbete för att bättre 
synliggöra vad som erbjuds genomförts. Synliggörande av aktiviteter har skett genom anhörigbrev, 
och med hjälp av sociala medier förutom anslag på avdelningarna. Under sommaren har sång och 
musikstunder genomförts med barn och ungdomsklasser i trädgården på behörigt avstånd. Den på-
gående pandemin hade även inverkan på den årliga kundundersökningen "Vad tycker de äldre", de 
denna besvarades under den mest intensiva perioden under våren. Effekten av detta blev en betyd-
ligt lägre svarsfrekvens på enkäten och av de som besvarades har svaret i fler fall avgivits av en när-
stående. Det har visat sig att dessa ändrade förhållanden ger tydlig förskjutning av svarsvärden. 
Sammantaget sjönk värdet för de två berörda enheterna med en procent i årets mätning. Arbetet på 
detta område kommer att fortlöpa under 2021 då vi hoppas förutsättningarna för detta är bättre. 
Den sammantagna bedömningen är att aktiviteten inte nått förväntad effekt. 

 

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 var att medelvärdet för upplevelse inomhusmiljö och utomhusmiljö 
skulle öka med en procentenhet i 2020 årsmätning för enheterna sammantaget. För att 2021 öka 
med ytterligare 2 procentenhet. 

Under året 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. Infö-
rande av bordsvärdar som stödjer samtalet mellan boende för att skapa en lugn måltidsmiljö. Arbe-
tet med att förbättra innergården på Väsbygården har påbörjats samt att ett gym anpassat för äldre 
har byggts precis utanför Väsbygården. Även på Korallen har många aktiviteter kopplat till inom- 
och utomhusmiljön gjorts. Vid 2020 års kundundersökning hade det sammanräknade medelvärdet 
för dessa områden ökat med 1,5 procentenhet. Där omdömet om utemiljön sjunkit med 1,5 procen-
tenhet medan innemiljön ökat med 3 procentenheter. Även på detta område har pandemin påverkat 
arbetet så det kommer att fortlöpa även 2021. Den sammantagna bedömningen är att aktivi-
teten nått förväntad effekt.  

 

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 var att stödgruppen skulle kunna erbjudas till målgruppen under året 
och att dess verksamhet kommer igång innan årets slut. 

Under året har en arbetsgrupp påbörjat arbetet, bland annat har man skapat informationsmaterial 
om den planerade stödgruppen, informerat samverkanspartners såsom handläggare inom barn och 
ungdom, kuratorer inom skola och PRIMA barn och ungdomspsykiatri och barnavårdscentraler 
med flera. Trots ett gediget arbete med marknadsföring av det nya erbjudandet, har det visat sig att 
det för närvarande inte finns underlag för att starta denna typ av grupp under året. Arbetet har dock 
lett till förbättrad kunskap om aktuell målgrupp och arbetet med för att finna former för att kunna 
stödja målgruppen kommer att fortsätta under kommande år. Den sammantagna bedöm-
ningen är att aktiviteten delvis nått förväntad effekt. 
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Återaktualiseringar ekonomiskt bistånd 

En strävan är att personer med ekonomiskt bistånd inte ska återaktualiseras, det vill säga inte söka 
ekonomiskt bistånd på nytt, utan klara sin försörjning på egen hand efter avslutat ärende. Myndig-
hetsavdelningen har fokuserat på personer som återaktualiseras i syfte att söka möjliga åtgärder för 
att motverka att de aktualiseras igen. Målet är att andelen ej återaktualiserade ska vara så få som 
möjligt, d v s att så hög procent som möjligt av de som avslutat en period med försörjningsstöd inte 
ska ansöka igen. Den förväntade effekten under året var att andelen ej återaktualiserade vuxna per-
soner med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd skulle vara över 93 procent. Det vill 
säga att enbart 7 procent ansöker igen. 

Enheten har idag en betydligt bättre kontroll på återaktualiseringar, men tyvärr har resultatet av ej 
återaktualiserade under året stannat vid 86 procent, det vill säga att 14 procent ansöker igen efter 
tidigare avslutad period med försörjningsstöd. Den sammantagna bedömningen är att aktivi-
teten delvis nått förväntad effekt. 

 

Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2020 2019 2018 

Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar. 81,7 %  84,8 %   82,4 %  

 Andel ej återaktualiserade vuxna personer med för-
sörjningsstöd  

86,0 %  89,5 %   81,7 %  

Ökad procentsats är en positiv utveckling, d v s en större andel "återkommer" ej. 

 

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 inom 365 dagar från datum då ärendet avslutats. 
Under 2019 har ärenden för 148 barn och ungdomar avslutats, av dessa förekommer 26 inom 365 
dagar från avslut av ärende. Det innebär alltså att en något större andel (3,1 procent) av de avslu-
tade ärendena har återkommit under 2020 jämfört med föregående år, vilket är en försämring. 
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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 25 förekommer på nytt under 2020. Andelen ej återaktualiserade har således minskat 
med 3,5 procent jämfört med 2019, vilket innebär att en större andel som återkommit har ökat jäm-
fört med föregående år, vilket är en försämring. 

Fler och växande Vallentunaföretag 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förut-

sättningar 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 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 lagen om valfrihet (LOV) 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 nått måluppfyl-
lelse för detta mål vid årets slut. 

 

Nämndens mål: Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, 

skapa goda förutsättningar för en utvecklad socialtjänst som känne-

tecknas av mångfald och valfrihet 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Socialnämnden ska: 
•för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all verksamhet konkurrensutsättas enligt 
LOV eller LOU, där så är möjligt 
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•säkerställa att insatser är av god kvalitet oberoende av utförare 
•erbjuda företag initial information/ rådgivning i syfte att förmedla kunskap om krav och förvänt-
ningar på utförare inom kommunens LOV-system. 
•skapa affärsmässigt/ professionellt förhållningssätt till företag och övriga intresseorganisationer i 
syfte att skapa kundnytta 
•ha en myndighetsutövning som ska syfta till att underlätta utveckling för individen 

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 var att den nya inköp- och upphandlingsprocessen med tillhö-
rande mallar ska börja användas av chefer och att kunskapen om Lagen om offentlig upphandling 
ökar. 

Under året har reviderade rutiner och mallar utarbetats för inköpsprocessen. Implementering är ge-
nomförd under hösten. Utbildning i lagen om offentlig upphandling (LOU) och i den nya inköp- och 
upphandlingsrutinen har under hösten hållits med chefer, strategiska funktioner och behöriga be-
ställare inom förvaltningen. Den sammantagna bedömningen är att aktiviteten nått för-
väntad effekt. 

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 var 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 året har kontakter etablerats med leverantörer och ett arbetssätt med "testhushåll" har på-
börjats. Som en följd av pandemin har dock också möjligheter för kommunikation med närstående 
blivit en viktig del i arbetet. Arbetet har i stora stycken försvårats av pandemin, men trots detta har 
framsteg gjorts som är en god grund för fortsatt arbete. Den sammantagna bedömningen är 
att aktiviteten nått förväntad effekt. 

 

Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2020 2019 2018 

Antalet LOV verksamheter  4   4   1  

 Antalet företag inom LOV verksamheterna   21   15   9  

 

Antalet LOV verksamheter 

För närvarande finns följande insatser inom ramen för lagen om valfrihet (LOV): 

 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. 
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Antalet företag inom LOV verksamheterna 

 
Vid årsslutet fanns 17 företag inom de olika LOV verksamheterna. För hemtjänstområdet har antalet 
företag minskat bland annat på grund av nya tillståndskrav från IVO, att företag försatts i konkurs, 
men också bristande kundunderlag hos vissa företag. Det har medfört att endast tre företag finns 
kvar inom LOV hemtjänst. 

Inom LSS området har det under 2020 tillkommit många nya företag, merparten av dessa har sin 
verksamhet förlagd utanför kommunen. 

Närmare till allt 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en väx-

ande storstadsregion 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

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- och sjukvårdspersonalens arbete i allt högre omfattning även innefattar detta om-
råde. 

 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- och sjukvård. Systemet skapar 
förutsättningar för att ytterligare kvalitetssäkra samverkan. 

 Den årliga undersökningen "Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg" har fått betyd-
ligt bättre värden vid årets mätning. 

 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-
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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- och sjukvårdspersonalen. Ständiga förbättringar sker även när det gäller kvalitetssäkring av 
informationsutbyte mellan olika huvudmän samt exempelvis fallprevention bland äldre. Den sam-
mantagna bedömningen är att socialnämnden delvis nått måluppfyllelse för detta mål 
vid årets slut. 

 

Nämndens mål: Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevak-

ning skapa förutsättningar för en förebyggande socialtjänst som kän-

netecknas av ständig tjänsteutveckling. 

 Målet delvis uppfyllt, arbete fortlöper. 

Beskrivning 

Socialnämndens verksamhet ska: 
•förbättra sin omvärldsbevakning för att identifiera tänkbara utvecklingsområden 
•identifiera styrkor och svagheter i verksamheten genom jämförelser 
•uppmuntras att delta i forsknings-/ utvecklingsprojekt. 
•utnyttja digitaliseringens möjligheter för att effektivisera arbetssätt. 
•utveckla kvalitetsledningssystemet i syfte att säkerställa och utveckla kvaliteten i verk-samheterna 
•kartlägga processer med nu och börläge för att motverka ineffektiv hantering av arbetsuppgifter, 
skapa transparens och minskad sårbarhet 
•genomföra riskanalyser av processer för att identifiera och förebygga tänkbara framtida brister i 
verksamheten. 
•förbättra sitt analysarbete i syfte att förbättra beslutsunderlag för framtida utveckling 
•utveckla metoder för löpande förbättringsarbete med tillhörande kompetensutveckling så att det 
kan ske enhetligt och med möjlighet till transparens och samordning 

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 
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 var att samtliga enheter inom myndighetsavdelningen har ett etablerat 
arbetssätt där 2-5 indikatorer följs löpande och en enklare analys görs månadsvis. 

Under året har 14 indikatorer fastställts och arbetet med att dokumentera informationskällor har 
påbörjats. För ett flertal av indikatorerna har också utfall börjat publiceras i förvaltningens kvali-
tetsledningssystem, där medarbetare på enheterna kan följa utvecklingen. Det rådande läget har 
dock gjort att denna aktivitet nedprioriterats så förväntad effekt har inte uppnåtts full ut. Arbetet 
kommer dock att fortsätta. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktivite-
ten har delvis uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

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 var att all personal inom HS-enheten skulle ha deltagit i utbildning 
kring psykiatri. 
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Under året har inga utbildningar har kunnat genomföras relaterat till pandemin. Vi har inte velat 
samla personalgruppen för att förhindra smittspridning. Utbildningen har inte heller kunnat ge-
nomföras digitalt på grund av arbetsbelastningen. Utbildningspaketet finns tillgängligt och det fort-
satta arbetet kommer att fortsätta så snart arbetsbelastning kopplat till pandemin minskar. Den 
sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten delvis har uppnått för-
väntad effekt vid årets slut. 

 

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 var att en inventering av samtliga medarbetares kompetens inom detta 
område skulle vara inventerad och sammanställd. Dessutom skulle riktad utbildning där så er-
fordras utifrån inventeringen ha påbörjats. 

Under året har inventeringen genomförts på samtliga enheter. Arbetet med att analysera helheten 
och prioritera framtida utbildningsinsatser med mera har genomförts av myndighetsavdelningens 
ledningsgrupp. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten har 
uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

 

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 var att systemet NPÖ skulle vara tillgängligt för verksamheten 
vid årets slut. 

Under året har beställning och avtal med företaget som levererar systemet tecknats. För att systemet 
ska kunna användas behöver dock ytterligare moduler i befintligt verksamhetssystem (Treserva) in-
föras. Den rådande situationen med pandemin har påverkat även detta införande då flertalet med-
verkande i projektet har fått prioritera mer akut verksamhet. Vid årsslutet inväntar projektgruppen 
att leverantören ska installera de moduler som krävs för funktionen. En tidsplanering för detta är 
gjord men den kommer inte att bli genomförd före årsskiftet. Aktiviteten kommer att förlängas så 
arbetet fortlöper 2021. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten 
har delvis uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

 

Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2020 2019 2018 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg. 76,0  52,2  - 

Andelen hanterade avvikelser med allvarskategori 
"Mycket hög". 

8,2 %  3,5 %  2,0 % 

Värdet för "allvarskategori" avvikelser kan tyvärr inte jämföras historiskt då förändringar i programvara gjorts som på-
verkar värden. 

 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg är ett värde som redovisas årligen som ett KKIK-
mått. Värdet bygger på svar från enheterna på ett antal frågeställningar rörande kvalitetsaspekter i 
verksamheten. Under 2020 fick verksamheterna förbättrade värden. 
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Andelen hanterade avvikelser med allvarskategori "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. Under 2020 har andelen med värderingen "mycket hög" ökat främst i början av året 
men har där efter minskat något. Det är främst inom området "Fall" som de allvarligare händelserna 
ökat något under året. Samtidigt har de allvarliga händelserna inom området "läkemedel" minskat 
tydligt 2020. 

 

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

God ekonomisk hushållning 

Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffek-

tivt. 

 Målet är uppfyllt 

När det gäller det målet som syftar till att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt har social-
förvaltningen valt att redovisa aktiviteter som samtliga syftar till förbättrad kostnadseffektivitet och 
några indikatorer som ger en bild av detta: 

 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. 

 Redovisning nettokostnadsavvikelse från rikssnitt inom några av förvaltningens verksam-
hetsområden. 

 Redovisning nettokostnad kronor/ invånare inom några av förvaltningens verksamhetsom-
råden. 
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Sammanfattande analys samt grund för bedömning av måluppfyllelse 

Förvaltningen har arbetat med att komma tillrätta med vissa historiska brister som exempelvis han-
tering av egenavgifter vilket skett på ett ineffektivt sätt med hög frekvens av brister. Arbete med att 
förbättra systemstödet för detta vilket i sin tur leder till säkrare och resurseffektivare hantering har 
genomförts. Ett annat viktigt område är en förbättrad process för budgetarbetet så ett mer proaktivt 
arbetssätt på detta område kan tillämpas. 

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 ökade utbetal-
ningarna där pandemin bedöms vara en bakomliggande orsak. 

De indikatorer som används från kommunernas och landstingens datalager (KOLADA) ger en bra 
referenspunkt för verksamhetens kostnadseffektivitet. Verksamhetsområdet IFO har fortfarande ett 
något högre kostnadsläge än jämförbara kommuner, men Vallentuna har en mycket positiv utveckl-
ing över tid. Om denna trend består kommer kommunen att ligga på samma värde som jämförbara 
kommuner vid kommande mätning. Verksamhetsområdet LSS har ett högre kostnadsläge, men 
även här pekar trenden mot att Vallentuna förbättrar kostnadseffektiviteten. För verksamhetsområ-
det äldreomsorg har Vallentuna ett betydligt lägre kostnadsläge än jämförbara kommuner och tren-
den tycks vara att detta förhållande består, även om spannet till jämförbara kommuner minskat nå-
got. 

Den sammantagna bedömningen är att socialnämnden nått måluppfyllelse för detta 
mål vid årets slut. 

 

Nämndens mål: Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa 

skapar största möjliga kundnytta på både kort och lång sikt. 

 Målet är uppfyllt 

Beskrivning 

Socialnämndens verksamhet ska: 
•ha en ekonomi i balans 
•ständigt arbeta med utvärdering av om resurser används på rätt sätt för att skapa största möjliga 
kundnytta 
•ha insatser med kundfokus väl anpassade till kundens behov 
•ompröva placeringar i syfte att kunna erbjuda samma kvalitet till lägre kostnad. 
•utveckla fler metoder för att mäta uppnådd effekt (kostnad/kundnytta) av insatser 
•leverera planeringsunderlag i syfte att kunna fatta mer långsiktiga politiska beslut 

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 var att nya rutiner tillsammans med nytt systemstöd skulle vara 
implementerade innan årsslutet. 

Under året har en egenavgiftsmodul och debiteringsmodul till verksamhetssystemet Treserva köpts 
in och implementerats. Arbetet med nya riktlinjer har slutförts och utbildning av personal har pla-
nerats. Utöver detta har ett projekt med kartläggning och justeringar av egenavgifter genomförts. 
Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten har uppnått förvän-
tad effekt vid årets slut. 
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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 egen regi till lägre kostnad. För att 
skapa förutsättningar för detta ska ytterligare platser tillskapas i egen regi. 

Den förväntade effekten under året var att ytterligare två platser skulle etableras och att dessa an-
vänds för att kunna erbjudas som alternativ till personer hos externa utförare. 

Under året har inga ytterligare nya platser i egen regi på servicebostäder tillskapats. Men däremot 
har olika aktiviteter har genomförts för att göra justeringar som förbättrar kostnadseffektiviteten 
samtidigt som tillvara tagande av kundernas individuella behov vägts in. Bland de aktiviteter som 
kan nämnas kopplat till detta arbete är att justeringar gjorts för totalt elva kunder där det bland an-
nat skett övergång till annan insatstyp, flytt från externa utförare till egen regi, och överflyttningar 
av placeringar till ramavtal med annan prisnivå. Arbetet har lett till en förbättrad kostnadseffektivi-
tet, men behöver fortlöpa även kommande år då att förändra verkställighet av beslut kan ha en lång 
juridisk process. Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten inte 
har uppnått förväntad effekt vid årets slut. 

 

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 var att antalet unika personer som varje månad nyttjar tjänsten 
skulle öka med minst 320 procent jämfört med januari 2020. 

Under året har ansökningar via e-tjänsten ökat från att i januari nyttjats av 32 unika personer till ett 
snittvärde under höstmånaderna om 157 unika personer/ månad vilket motsvarar en ökning med 
390 procent. Detta har medfört en tydlig minskning av administration mm inom verksamheten. 
Den sammantagna bedömningen är att förbättringsaktiviteten har uppnått förvän-
tad effekt vid årets slut. 

 

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 året har ett arbetssätt och en planering för arbetet beslutats i ledningsgruppen. Vidare har en 
första förvaltningsgemensam dag genomförts där kommande års förutsättningar diskuterats med 
samtliga chefer. Under hösten har ett intensivt arbete genomförts med att hitta effektiviseringar för 
att minska kostnader inför 2021. Detta har skett med stor delaktighet från samtliga chefer och nyck-
elpersoner. Effekten har under året blivit en ytterligare förbättring av det gemensamma ansvaret för 
att använda resurser så dessa skapar största möjliga kundnytta. Den sammantagna bedöm-
ningen är att förbättringsaktiviteten har uppnått förväntad effekt vid årets slut. 
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Indikatorer 

Indikator/ Nyckeltal 2020 2019 2018 2017 

Nettokostnadsavvikelse IFO, (%)  3,8 5,5 12,9 

 Nettokostnad IFO, kr/inv   5778 6035 5746 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)   -2,4 2,5 0,9 

Nettokostnad LSS, kr/inv  11664 11544 11493 

 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)   -22,4 -19,3 -19,7 

 Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv   13949 13507 12987 

Värden för innevarande år kommer att bli tillgängliga vecka 36 kommande år, därav redovisning av annan tidsperiod än 
för övriga indikatorer. 

 

Nettokostnadsavvikelse är avvikelse i procent mellan nettokostnad/invånare i Vallentuna och refe-
renskostnaden i riket. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för verksamhetstypen i riket. 
Positiva värden indikerar högre kostnadsläge och negativa värden ett lägre kostnadsläge. Liknande 
kommuner är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt liknar Vallentuna kommun 
inom varje verksamhetstyp. Liknande kommuner är därför framför allt relevanta för kostnadsjämfö-
relser. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt på grund av föränd-
ringar i kostnadsutjämningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år i viss mån. 

 

Individ och familjeomsorg (IFO) 

 

De kommuner som har liknande förutsättningar inom detta område låg 2019 1,37 procent över 
snittvärdet för riket. Vallentuna ligger här 2,46 procent över rikets snittvärde. Spannet mellan vär-
det för liknande och Vallentuna har minskat från 6,8 procent 2017 till 1,1 procent 2019. Trenden är 
alltså att Vallentuna går mot effektivare nyttjande av resurserna på detta område. 
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Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

De kommuner som har liknande förutsättningar inom detta område låg 2019 4,9 procent under 
snittvärdet för riket. Vallentuna ligger här 2,44 procent över rikets snittvärde. Spannet mellan vär-
det för liknande och Vallentuna har minskat från 10,2 procent 2018 till 7 procent 2019. Det innebär 
att det skett förbättringar i kostnadseffektiviteten, men fortfarande ligger kostnaden högt på detta 
område. 

 

Äldreomsorg 

 

De kommuner som har liknande förutsättningar inom detta område låg 2019 4,6 procent under 
snittvärdet för riket. Vallentuna ligger här 16,8 procent under rikets snittvärde. Spannet mellan vär-
det för liknande kommuner och Vallentuna har minskat något under perioden, men är 2019 hela 
11,2 procent. Det innebär att äldreomsorgen i Vallentuna har en mycket låg nettokostnad. 
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Styrkort 

Analys - Kund/Invånare 

  
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

 

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

92 92 95  

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

79 83 77  

Kundens medelvärde besvarade frågor, område funkt-
ionsnedsättning LSS samtliga enkättyper. (NKI saknas, 
därför används medelvärde för samtliga besvarade frå-
gor) 

71,1 n/a 80,2  

Kundens medelvärde besvarade frågor, område funkt-
ionsnedsättning SoL, samtliga enkättyper. (NKI saknas, 
därför används medelvärde för samtliga besvarade frå-
gor) 

74,8 n/a 85,8  

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

n/a n/a 83,9  

Värdet är index (procent) för svarsvärde på frågor, samtliga värden är redovisade enligt de principer för dessa som finns i 
kommunernas och Landstingens datalager (KOLADA). 

 

Vad tycker de äldre, hemtjänst 

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

 

Diagrammet ovan visar utveckling av NKI (Nöjd Kund Index) för undersökningarna de senaste tre 
åren. i diagrammet visas några kommuner som används som referenskommuner och rikssnittet re-
spektive år. 
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Under 2020 blev NKI för hemtjänst i Vallentuna oförändrat jämfört med föregående år, men verk-
samheten ligger betydligt över rikssnittet och har sammantaget över visad period bäst värde av jäm-
förelsekommunerna tillsammans med Ekerö. Även för underliggande frågeställningar i undersök-
ningen ligger Vallentuna över rikssnittet på samtliga områden. Förbättringsaktiviteter baserat på 
analysen av årets resultat planeras inom berörda verksamheter under 2021. 

 

Vad tycker de äldre, särskilt boende äldre 

Kundundersökningen "Vad tycker de äldre" har genomförts även detta år. Undersökningen genom-
förs i hela riket samtidigt för särskilt boende äldre i såväl kommunal som extern regi. 

 

För särskilt boende äldre sjönk NKI med 4 procentenheter jämfört med föregående år vilket innebär 
att kommunens värde ligger något under rikssnittet. Sammantaget under treårsperioden har dock 
Vallentuna det högsta värdet av kommunerna. Det har vid analys framkommit att den negativa ut-
vecklingen i 2020 års mätning delvis kan härledas till att en betydligt mindre andel av kunderna 
kunde besvara enkäten tillsammans med närstående. Att närstående besvarar enkäten utan med-
verkan från den enskilde har genom jämförelser på riksnivå visat sig ha stor inverkan på svarsprofi-
len. Vallentuna hade detta år en betydligt större andel än både rikssnitt och jämförelsekommuner 
där enkäten endast hade besvarats av närstående. Detta kan vara en bakomliggande orsak till för-
ändringen. Förbättringsaktiviteter baserat på analysen av årets resultat planeras inom berörda verk-
samheter under 2021. 
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Kundundersökningar funktionsnedsättning LSS 

Kundundersökningen personer som får insatser med stöd av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) har genomförts även detta år. Undersökningen genomförs i hela riket sam-
tidigt, och är utformad så att personer med olika typer av funktionsvariationer ska få stöd för att 
kunna delta. 

 

I diagrammet ovan framgår utfall för kundundersökningen inom de olika enkäter som genomförs 
bland kunder som har insatser med stöd av LSS. Det indexvärde som redovisas är medelvärde för 
svar på samtliga frågeställningar i respektive enkät, vilket ger en aggregerad indikation på totalt ut-
fall. Som referenspunkt används liknande kommuner i riket vad gäller förutsättningar på verksam-
hetsområdet LSS. Undersökningen genomfördes inte 2019 i Vallentuna, därav jämförelse med 2018. 
Utfallet visar att det inom daglig verksamhet har skett en positiv utveckling över tid där värdet lig-
ger under jämförelsekommuner. Gruppbostad LSS har en negativ utveckling över tid och i relation 
till jämförelsekommuner. Servicebostad LSS har en utveckling där man har bibehållet värde vilket 
innebär att man ligger lägre än jämförelsekommunerna. Det är dock viktigt att ha i åtanke att resul-
taten vilar på relativt små underlag av kunder, vilket gör att resultaten måste hanteras med beaktan 
av detta. Resultatet som blev tillgänglig först vid årsslutet kommer att analyseras ytterligare och 
analysen kommer att utmynna i förbättringsåtgärder. 
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Kundundersökningar funktionsnedsättning SoL 

Kundundersökningen personer som får insatser med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) har genomförts 
även detta år. Undersökningen genomförs i hela riket samtidigt, och är utformad så att personer 
med olika typer av funktionsvariationer ska få stöd för att kunna delta. 

 

I diagrammet ovan framgår utfall för kundundersökningen för de olika enkäter som genomförs 
bland kunder som har insatser med stöd av SoL. Det indexvärde som redovisas är medelvärde för 
svar på samtliga frågeställningar i respektive enkät, vilket ger en aggregerad indikation på totalt ut-
fall. Som referenspunkt används liknande kommuner i riket vad gäller förutsättningar på verksam-
hetsområdet. Undersökningen genomfördes inte 2019 i Vallentuna, därav jämförelse med 2018. 
Inom boendestöd har Vallentuna bättre utfall än i liknande kommuner, men värdet har fallit över 
tid. Sysselsättning SoL har även dessa lägre värde än föregående år och liknande kommuner. Resul-
tatet som blev tillgänglig först vid årsslutet kommer att analyseras ytterligare och analysen kommer 
att utmynna i förbättringsåtgärder. 

 

Kundundersökning individ- och familjeomsorg 

Undersökningen genomfördes under 2020, men antalet inkomna svar var för lågt för att resultat ska 
kunna presenteras. 
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Analys - Verksamhet 

   
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

HVB, fam.hem, kons.stödda fam.hem - årsplaceringar  53,6 49,1 50,7 

HVB, fam.hem, kons.stödda fam.hem - antal personer  86,0 87,0 91,0 

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

 0,86 % 0,89 % 0,93 % 

     

HVB vuxna SoL LVM - årsplaceringar  17,0 6,4 7,1 

HVB vuxna SoL LVM - antal personer  37 17 17 

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

 0,19 % 0,09 % 0,09 % 

Ekonomiskt bistånd - antal hushåll genomsnitt per må-
nad 

 184 182 179 

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

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

     

Hemtjänst - timmar  160 274 158 146 165 295 

Hemtjänst - antal personer genomsnitt per månad  430 432 427 

Hemtjänst - andel av befolkningen (Åldrar 65 och 
uppåt) 

 7,93 % 8,25 % 8,16 % 

Hemvård särskild boendeform - årsplaceringar  204 194 191 

Hemvård särskild boendeform - antal personer genom-
snitt per månad 

 201 194 190 

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

 3,77 % 3,71 % 3,64 % 

     

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

LSS bostad - antal personer  120,4 126,5 116,0 

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

     

Analys - Miljö 

   
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Genomsnittlig körsträcka totalt/dag samtliga förvalt-
ningens fordon 

 1 975 km 1 908 km 1 768 km 

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

 201,4 kg 183,8 kg 172,8 kg 
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Kommentar 

 

Diagrammet ovan visar den totala körsträckan för socialförvaltningens fordon respektive månad de 
senaste tre åren. Körsträckan har ökat med 3,8 procent under 2020 jämfört med föregående år. För 
hemtjänst är förändringen en ökning på 20,3 procent, medan övriga verksamheter har minskat med 
41 procent. En bakomliggande orsak till detta är effekter av den pågående pandemin som ökar kör-
sträckorna inom hemtjänsten, då ökad sjukfrånvaro och/eller förändrade omvårdnadsbehov hos 
kunder, behov av dubbelbemanning samt hantering/hämtning av skyddsutrustning försämrar rutt-
optimeringen och därmed ger ökade körsträckor. Inom övriga verksamhetsområden är förhållandet 
det omvända, här har användning av fordon minskat då fysiska besök minimerats för att motverka 
smittspridning. Sammantaget är dock volymen för hemtjänsten så mycket större att förändringen 
där ger ett stort genomslag. 

 

Diagrammet ovan visar utveckling för beräknat utsläpp koldioxid per månad för de fordon som 
nyttjats. Jämfört med föregående år har det totala beräknade utsläppet ökat med 9,8 procent. Den 
ökade körsträckan är en faktor till förändringen. Ytterligare faktorer som bidragit till detta är att 
hemtjänsten nyttjar fler så kallade SUV:ar för långa körsträckor på landsbygden. Ett skäl till detta är 
ambitionen att kunna säkerställa verksamheten i händelse av extremväder och liknande händelser 
samt att kunna ge personal en tryggare/säkrare arbetsmiljö. Under december har några nya fordon 
som kan köras på gas ersatt elhybridfordon i vissa verksamheter. Dessa fordon är av den typ som 
ger stora utsläpp vid bensindrift (141 gr/Co2 vid blandad körning). Eftersom verksamheten har 
stora svårigheter att nyttja gasdriften på grund av tillgång till tankställen körs dessa fordon huvud-
sakligen med bensin, vilket lett till ökade utsläpp. 
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Analys - Ekonomi  

Sammanfattning 

Rapporten ska beskriva ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet och åtgärder för en eko-
nomi i balans. För 2020 innebär coronapandemin stor ekonomisk påverkan och därmed visar rap-
porten ekonomiska avvikelser inom ordinarie verksamhet inklusive coronarelaterade kostnader och 
intäkter. Dessutom beskrivs i separat del kostnader eller intäkter till följd av coronapandemin. 

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 helåret 2020 ett utfall på 
564,1 mnkr, vilket är ett underskott på -1,0 mnkr (-0,2 procent) jämfört med budget. Utfallet inklu-
derar covid-19 relaterade kostnader på 26,3 mnkr och intäkter på 24,8 mnkr, vilket ger en nettopå-
verkan av covid-19 med -1,5 mnkr. 

Resultatet exklusive corona, d v s ordinarie verksamhet, är 562,6 mnkr, vilket motsvarar ett över-
skott på 0,5 mnkr (0,1 procent). 

  Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse 

Resultat inkl corona -563,1 -564,1 -1,0 

Corona merkostnad netto  -1,5 -1,5 

Resultat ordinarie verksamhet -563,1 -562,6 0,5 

  

Rapporten är indelad 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: Det har varit ett tätt samarbete mellan myndighet och interna öppenvården 
under året och detta tillsammans med arbetet att följa upp placeringar, effektivisera vårdkedjan och 
omförhandla avtal har resulterat i ett ekonomiskt överskott och ett minskat behov av placeringar på 
HVB/SIS. 

IFO Vuxen: Detta område visar störst underskott mot budget, - 15,8 mnkr. Inom ekonomiskt bi-
stånd har det varit en positiv kostnadsutveckling under hösten i linje med framtagen handlingsplan. 
Ökningen av HVB vuxna och särskild boendeform psyk avser både missbruk och socialpsykiatri och 
beror i grunden på ett ökat behov, vilket kan ha ett samband med coronapandemin. Ett stödboende 
i egen regi med uppstart i början av 2021 är beslutad, vilket kommer att sänka kostnaderna jämfört 
med externa placeringar. 

Äldreomsorgen: Äldreomsorgen är det verksamhetsområde som har påverkats mest av pandemin 
även ekonomiskt. Covid-19 relaterade merkostnader utgör 20,8 mnkr under 2020. 

Funktionsnedsättning: Området som helhet visar ett överskott jämfört med budget. 
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(Mnkr) 
Sparande 
i eget ka-

pital 

Budget 
2020 

Avvikelse 
2020 

Avvikelse 
2019 

Avvikelse 
2018 

Socialnämnden totalt -0,4 -563,1 -1,0 -0,4 -31,2 

Politisk verksamhet  -1,7 0,0   

Förvaltningsövergripande  -31,8 -3,3   

IFO - Barn och familj  -55,1 3,7   

IFO - Vuxen  -60,4 -15,8   

Äldreomsorgen  -212,1 6,4   

Funktionsnedsättning enligt LSS  -202,0 8,1   
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Ekonomiska effekter till följd av coronapandemin 

Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats Utfall 

Kostnader   

Äldreomsorg hemtjänst Utfall personal -3,7 skyddsutrustning -4,1 -7,8 

Äldreomsorg särskilt boende Utfall personal -3,3, skyddsutrustning -5,4 -8,7 

Äldreomsorg korttids- boende Utfall personal -1,9, skyddsutrustning -0,6 -2,5 

Äldreomsorg hälso- och sjukvård Utfall personal -1,8 -1,8 

LSS funktionshinder särskilt boende och LSS 
övrigt 

Utfall personal -0,8, skyddsutrustning -2,7 -3,5 

Myndighetsavdelning äldreomsorg Utfall personal -0,6 -0,6 

Övriga Utfall personal -0,7, skyddsutrustning -0,7 -1,4 

Summa kostnader  -26,3 

Intäkter   

Statsbidrag fördelade på verksamheter som 
har merkostnader 

Statsbidrag från Socialstyrelsen 23,3 mnkr och 
Försäkringskassan 1,5 mnkr som kompensat-
ion för corona-relaterade kostnader. 

24,8 

Totalt utfall -1,5 

 

Regeringen har avsatt totalt 20 miljarder kronor för merkostnader som regioner och kommuner har 
haft till följd av sjukdomen covid-19 under perioden 1 februari-30 november 2020. Tio miljarder 
fördelades i första ansökningsomgången (1 februari - 31 juli) och tio miljarder kommer att fördelas 
efter andra ansökningsomgången (1 augusti - 30 november). Statsbidraget omfattar hälso- och sjuk-
vårdsverksamheten och socialtjänstverksamhetens omsorg när det gäller omsorg om äldre personer 
och personer med funktionsnedsättning. Ersättning beslutas av Socialstyrelsen och gäller inte alla 
typer av kostnader. 

Socialförvaltningen i Vallentuna kommun blev tilldelade 9,4 mnkr efter första ansökningsom-
gången. För andra ansökningsomgången ansökte socialförvaltningen om bidrag på 14,8 mnkr. To-
talt har 23,3 mnkr tagits upp som intäkt, vilket är ett lägre belopp än ansökt bidrag, då försiktighets-
principen har tillämpats. Försäkringskassan har under året ersatt sjuklönekostnader på 1,5 mnkr. 
Den totala redovisade intäkten är således 24,8 mnkr, i detta värde ingår inga intäkter för december 
då det inte är känt om något ytterligare statsbidrag kommer för den perioden. 

De totala merkostnaderna för helåret kopplat till covid-19 är 26,3 mnkr, för fördelning per verksam-
het se tabell ovan. Nettopåverkan av covid-19 är -1,5 mnkr. 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisning nämndens verksamheter 

Verksam-
het (mnkr) 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 

% 
Avvikelse 
mot bud-

get 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

% 

TOTALT        

K -644,4 -678,5 105 % -34,1 -638,0 -646,0 101 % 

I 81,3 114,4 141 % 33,1 83,8 91,4 109 % 

N -563,1 -564,1 100 % -1,0 -554,2 -554,6 100 % 

Politisk verksamhet    

K -1,7 -1,7 100 % 0,0 -1,5 -1,8 120 % 

I 0,0 0,0   0,0 0,0  

N -1,7 -1,7 100 % 0,0 -1,5 -1,8 120 % 

Socialchef  

N -7,1 -8,8 124 % -1,7 -6,3 -4,2 67 % 

Stab    

N -16,0 -16,8 105 % -0,8 -14,8 -12,7 86 % 

Utförarsidan övergripande administration    

N -1,1 -1,8 164 % -0,7 -1,1 -1,6 145 % 

Myndighetsavdelningens administration:    

N -7,6 -7,7 101 % -0,1 -9,5 -9,8 103 % 

Kostnader för samtliga insatser:    

Individ och familjeomsorg - barn och familj   

K -66,8 -60,5 91 % 6,3 -66,3 -69,6 105 % 

I 11,7 9,1 78 % -2,6 16,2 17,1 106 % 

N -55,1 -51,4 93 % 3,7 -50,1 -52,5 105 % 

Individ och familjeomsorg - vuxen  

K -68 -91,0 134 % -23,0 -71,7 -71,9 100 % 

I 7,6 14,8 193 % 7,2 7,7 10,4 135 % 

N -60,4 -76,2 126 % -15,8 -64,0 -61,5 96 % 

Äldreomsorg  

K -253,4 -262,9 104 % -9,5 -254,2 -251,6 99 % 

I 41,3 57,2 138 % 15,9 40,0 41,9 105 % 

N -212,1 -205,7 97 % 6,4 -214,2 -209,7 98 % 

Funktionsnedsättning - LSS  

K -218,8 -214,9 98 % 3,9 -208,5 -217,6 104 % 

I 16,8 20,9 125 % 4,1 15,8 16,8 106 % 

N -202,0 -194,0 96 % 8,0 -192,7 -200,8 104 % 

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

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 helåret 2020 ett utfall på 
564,1 mnkr, vilket är ett underskott på 1,0 mnkr jämfört med budget. Utfallet inkluderar covid-19 
relaterade kostnader på 26,3 mnkr och intäkter på 24,8 mnkr, vilket ger en nettopåverkan av corona 
med -1,5 mnkr. 

Resultatet exklusive corona, d v s ordinarie verksamhet, är 562,6 mnkr, vilket motsvarar ett över-
skott på 0,5 mnkr. 

  

Coronapandemins ekonomiska påverkan 

Coronapandemin har haft en stor ekonomisk påverkan. Totalt sett har förvaltningen haft stora co-
vid-19 relaterade merkostnader för personal och skyddsutrustning. 

I driftsredovisningen visas utfallet för 2020 inklusive covid-19 påverkan, vilket gör att kostnaderna 
respektive intäkterna för 2020 är betydligt högre än övriga år. Nettot är mer jämförbart, på övergri-
pande nivå påverkar covid-19 -1,5 mnkr. För verksamhetsblocken Barn och familj, Vuxen samt 
Funktionsnedsättning enligt LSS är nettoutfallet relativt sett jämförbara med övriga år. För förvalt-
ningsövergripande funktioner och för Äldreområdet är det inte riktigt rättvisande att jämföra netto-
utfallet med övriga år och med budget. Detta kommenteras ytterligare under respektive verksam-
hetsblock. Se även separat tabell där covid-19 påverkan redovisas summerat. 

  

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 öppenvården i egen regi. Detta arbete tillsammans med att 
följa upp placeringar, effektivisera vårdkedjan samt omförhandla avtal har resulterat i ett ekono-
miskt överskott med ett minskat behov av placeringar på HVB/SIS. De organisationsjusteringar 
som skett inom myndighet BOF 2019 har bidragit till en stabilitet i bemanningen under 2020, vilket 
i sin tur medfört kontinuitet i handläggningen med ökat fokus och kvalitet i uppföljningen av place-
rade barn. En majoritet av de biståndsbedömda stödinsatserna till barn och unga är i form av öppna 
insatser i förvaltningens egen regi. 

Antalet ensamkommande flyktingbarn har fortsatt att minska och få nya asylsökande inkommer. 

IFO - BOF (mnkr) 
Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -55,1 -51,4 93% 3,7 -52,5 -50,3 

HVB, SIS & familjehem barn & 
ungdom 

-27,3 -24,6 90% 2,7 -25,0 -29,5 

Ensamkommande flykting-
barn 

0,0 -1,0 0% -1,0 -0,8 2,8 

Myndighet IFO - BOF -16,2 -15,8 97% 0,4 -15,5 -13,4 

Övriga -11,5 -9,9 86% 1,6 -11,3 -10,2 

  

HVB, SIS, egna och konsulentstödda familjehemsplaceringar barn & ungdom 

HVB och SIS placeringar för barn och unga samt konsulentstödda och egna familjehemsplaceringar 
gav ett överskott på 2,7 mnkr. Flera ungdomar som haft omfattande vårdinsatser på institutioner 
har utvecklats väl och flyttat hem eller vidare i en vårdkedja med familjehem eller stödboende som 
insats. Omförhandling av flertal avtal med konsulentstödda familjehem har lett till minskade kost-
nader och övertagande av familjehem med direktavtal. 
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Total HVB, fam.hem, 
kons.stödda fam.hem 

Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -27,3 -24,6 90% 2,7 -25,0 -29,5 

Årsplaceringar 46,5 53,6 115% 7,1 49,2 50,2 

Dygnskostnad kr -1 607 -1 256 78% 351 -1 393 -1 610 

  

HVB, stödboende och SIS 
barn & ungdom 

Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -12,5 -9,4 75% 3,1 -13,9 -15,4 

Årsplaceringar *) 8,1 9,9 122% 1,8 9,0 12,5 

Dygnskostnad kr -4 216 -2 594 62% 1 622 -4 231 -3 375 

  

 

Familjehem och konsulent-
stödda familjehem 

Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -14,9 -15,2 102% -0,3 -15,4 -14,2 

Årsplaceringar 38,4 43,7 114% 5,3 40,2 37,7 

Dygnskostnad kr -1 060 -950 90% 110 -1 050 -1 032 
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Ensamkommande flyktingbarn 

Antal ensamkommande flyktingbarn har fortsatt att minska. Under 2020 tillkom 2 asylsökande en-
samkommande barn och 1 ensamkommande kvotbarn. Många placeringar avslutades på grund av 
att ungdomarna gått ut gymnasiet eller fyllt 21 år under året. Vid årsskiftet var 13 ensamkommande 
flyktingbarn aktuella för insatser från barn och familjeenheten, varav 8 rapporteras i tabellen nedan 
som ensamkommande flyktingbarn och 5 har andra insatser bl a HVB-hem. 

Ensamkommande flykting-
barn 

Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr * 0 -1,0  -1,0 2,6 2,8 

Antal ensamkommande barn 7 8 114% 1 20 57 
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Individ och familjeomsorg (IFO) vuxen 

IFO Vuxen är det område som visar störst avvikelse mot budget och en stor kostnadsökning jämfört 
med 2019. Redovisat underskott mot budget är -15,8 mnkr. 

IFO - Vuxen (mnkr) 
Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -60,4 -76,2 126% -15,8 -61,5 -59,9 

HVB vuxna -4,8 -13,7 287% -8,9 -7,1 -6,2 

Alkohol & narkotika rådgiv-
ning 

-5,0 -4,7 95% 0,3 -3,5 -3,3 

Ekonomiskt bistånd -19,5 -23,0 117% -3,4 -18,4 -24,6 

Arbetscoachning -3,1 -2,9 93% 0,2 -3,1 -3,6 

Boendestöd psyk, internt -7,5 -7,2 96% 0,3 -7,4 -6,4 

Särsk boendeform psyk, ex-
ternt 

-5,0 -9,5 189% -4,5 -6,0 -3,7 

Myndighet IFO - vuxen -7,8 -9,5 122% -1,7 -8,3 -8,6 

Övriga -7,7 -5,8 75% 1,9 -7,6 -3,5 

  

HVB vuxna och Särskild boendeform psyk, extern 

Ökningen av HVB vuxna och särskild boendeform psyk avser både missbruk och socialpsykiatri och 
beror i grunden på ett ökat behov. Antalet individer med ett omfattande blandmissbruk som ansö-
ker om stöd har ökat, vilket kan vara en följd av covid-19. En översyn har gjorts för att se över andra 
insatser som kan möta behovet och den främsta åtgärden som även beräknas ge en positiv ekono-
misk effekt är öppnandet av ett stödboende i egen regi tidigt 2021. 

En organisatorisk sammanslagning inom myndighet av IFO Vuxen och Funktionsnedsättning LSS 
har resulterat i ett mer rättssäkert utredningsförfarande och handläggning av ansökningar om soci-
alpsykiatriskt särskilt boende. Det förbättrade samarbetet har lett till att ledtider eliminerats och att 
handläggarna får en mer samlad bild av respektive kunds behov, vilket har resulterat positivt på 
kostnadsnivån. 

HVB vuxna 
Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -4,8 -13,7 287% -8,9 -7,1 -6,2 

Årsplaceringar 7,1 17,0 239% 9,9 6,4 7,4 

Dygnskostnad kr -1 840 -2 200 120% -360 -3 029 -2 295 
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Särsk boendeform psyk, ex-
ternt 

Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -5,0 -9,5 189% -4,5 -6,0 -3,7 

Årsplaceringar 5,6 11,1 198% 5,5 7,3 4,1 

Dygnskostnad kr -2 446 -2 328 95% 118 -2 239 -2 472 

 

  

Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd visar ett underskott på 3,4 mnkr. Kostnadsnivån var betydligt högre än budge-
terat tidigare under året, främst under sommarmånaderna. Därefter har det varit en positiv utveckl-
ing i enlighet med framtagen handlingsplan. En ny gruppchef med spetskompetens har rekryterats, 
mottagningsfunktionen har stabiliserats och förbättrade rutiner har implementerats. Det har varit 
ett fluktuerande antal hushåll under året, vilket i kombination med lägre utbetalt bistånd ger en po-
sitiv effekt som ses under sista kvartalet 2020. Rätt kompetens på rätt ställe, utökning av antal 
handläggare och följsamhet till socialstyrelsens riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd 
har haft en god effekt. Även minskat antal etableringsärenden till följd av covid-19 har påverkat ut-
fallet positivt. 
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Våld i nära relation har haft ökade kostnader 2020 gällande externa skyddsplaceringar. Främst 
mödrar med flera barn har haft skyddad placering vilket har ökat den totala kostnaden. Även män 
har fått skyddad placering under 2020. 

 

Ekonomiskt bistånd 
Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -19,5 -23,0 117% -3,4 -18,4 -24,6 

Utbetalt försörjningsstöd -18,5 -20,1 108% -1,6 -16,3 -18,5 

Tillfälliga boenden -0,7 -1,4 200% -0,7 -2,1 -6,1 

Boende våld i nära relation 
(VINR) 

-0,3 -1,5 500% -1,2 Ej särredovisat 

  

 

Diagrammet ovan visar utveckling antal unika hushåll över tid, som fått bistånd under respektive 
månad.  
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Diagrammet ovan visar utveckling av utbetalt belopp under respektive månad. 

 

Diagrammet visar utveckling för de vanligaste beslutsorsakernas andel av utbetalt belopp under 
respektive år. 
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Arbetscoachning 

Vallentuna arbetscoachning (VAC) arbetar aktivt för att minska försörjningsstödet i Vallentuna 
kommun. VAC har levererat nedanstående resultat, vilket har möjliggjort att individer både kommit 
ut i egen försörjning, studier, praktik och fått ett ökat egenvärde och minskad psykisk ohälsa. 

Arbetscoachning Perioden 

Antal nya kunder 47 

Kommit ut i anställning 11 

Till studier 7 

Referensplats (praktik) 71 

Extratjänst 30 

Övriga avslut och sjukskrivning 18 

  

 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen är det verksamhetsområde som har påverkats mest av pandemin även ekonomiskt. 
Merkostnader relaterade till covid-19 utgör 20,8 mnkr under 2020. 

För Äldreomsorgen är inte nettoutfallet för 2020 jämförbart med ordinarie verksamhet övriga år på 
grund av covid-19. Överskottet på 6,4 mnkr jämfört med budget kan inte redovisas så att det exakt 
går att jämföra respektive verksamhet inklusive och exklusive covid-19. Detta förklaras av att social-
förvaltningens stab hanterar skyddsutrustning centralt och därmed redovisas vissa intäkter och 
kostnader som förvaltningsövergripande. Det har också varit mycket personalrelaterade kostnader i 
och med sjukfrånvaro och kompensationen från Försäkringskassan, som under en del av året beta-
lade ut ersättningar för all sjukfrånvaro, ger i vissa fall ett positivt nettoresultat. 

Det område som har ett underskott jämfört med budget är Särskilda boenden i extern regi. Under 
Övriga verksamheter har turbundna resor fått ökad kostnadsnivå efter ett nytt avtal med ny leveran-
tör från 1 juli, men detta har inte inneburit något underskott jämfört med budget i och med att dag-
verksamheten varit stängd under större delen av 2020 och resandet därmed gått ned. 

Äldreomsorg (mnkr) 
Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Avvikelse 
mot bud-
get 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -212,1 -205,7 97% 6,4 -209,7 -201,7 

Hemtjänst, extern -16,5 -14,2 86% 2,3 -15,0 -14,7 

Hemtjänst, intern -44,0 -42,4 96% 1,6 -44,7 -44,1 

Särskilt boende, extern -50,2 -54,9 110% -4,8 -49,7 -45,7 

Särskilt boende, intern -65,3 -62,9 96% 2,3 -64,4 -61,3 

HSL - Äldreomsorg -10,8 -10,8 100% 0,0 -10,4 -9,3 

Myndighet äldreomsorgen -8,0 -7,4 93% 0,6 -8,0 -6,4 

Övriga -17,2 -12,9 75% 4,3 -17,5 -20,3 
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Hemtjänst 

Hemtjänsten visar ett överskott mot budget. Åtgärder som bidragit positivt har varit uppföljningar 
av personer som haft beslut på hemtjänstinsatser över 120 timmar, nyprövningar i samband med 
byte av hemtjänstutförare samt anhöriganställningar som ett fokusområde. Merkostnader relaterat 
till covid-19 uppgår till 7,8 mnkr. 

Hemtjänst 
Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -60,6 -56,6 94% 4,0 -59,7 -58,7 

Hemtjänst timmar 161 718 160 274 99% -1 444 158 146 166 161 

Timkostnad kr -375 -353 94% 21 -377 -354 

 

 

Särskilt boende äldre 

Särskilt boende äldre visar totalt sett för boenden i egen regi och externa placeringar ett underskott 
mot budget på 2,4 mnkr. Ökningen av antal kunder är i linje med budget och den demografiska ök-
ningen av äldre. Covid-19 relaterade merkostnader uppgår till 8,7 mnkr. 

Ambitionen var att direktupphandlade externa placeringar skulle komma att placeras i egen regi, 
vilket dock inte varit genomförbart med anledning av individernas hälsotillstånd samt att det under 
2020 inte har funnits platser i egen regi. Vid slutet av året var det 10 externa placeringar utanför 
Vallentuna, varav 4 enligt länsöverenskommelsen. Inga nya externa placering har skett förutom 
länsöverenskommelser. Avtalet om länsöverenskommelsen har beslutats sägas upp och slutdatum 
är juni 2021. 

Särskilt boende äldre 
Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -115,4 -117,9 102% -2,4 -114,1 -107,0 

Antal kunder genomsnitt 204 204 100% 0 194 189 

Kostnad / kund genomsnitt 
(kr) 

-565 847 -577 263 102% -11 417 -588 144 -566 375 
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Funktionsnedsättning - LSS 

Området som helhet har ett överskott jämfört med budget. Ansökningar om bostad samt assistans 
har ökat under 2020, vilket har resulterat i ett något ökat antal årsplaceringar. 

Myndighet har arbetat för ökad rättssäkerhet i besluten och flera domar från förvaltningsrätt och 
kammarrätt har fastställt kommunens bedömning. Ändrade verkställigheter så som egen regi och 
enligt ramavtal istället för externa placeringar utom ramavtal har genererat en positiv ekonomisk 
utveckling. 

Personlig assistans visar ett överskott i och med ett engångsbelopp tidigare under året från försäk-
ringskassan, men generellt sett är försäkringskassans bedömning hårdare inom personlig assistans, 
vilket medför ökade kostnader. 
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Ett samarbete mellan myndighet och utföraravdelningen har genererat en bra överblick av bostäder, 
vilket har ökat nyttjandegraden internt. Ett flertal insatser har avslutats då de ej har följt lagstift-
ningens intention gällande utförande, detta så som insatskombinationerna Bostad och personlig as-
sistans och Bostad LSS i privat bostadsrätt. 

Funktionsnedsättning - LSS 
(mnkr) 

Budget 
2020 

Bokfört pe-
rioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Total -202,0 -193,9 96% 8,1 -200,8 -194,9 

Bostad särskild service Vuxen 
extern LSS 

-65,9 -69,2 105% -3,3 -64,9 -56,9 

Bostad särskild service Vuxen 
intern LSS 

-44,9 -40,6 90% 4,3 -43,9 -42,3 

Daglig verksamhet extern LSS -11,1 -11,4 102% -0,2 -11,7 -10,1 

Daglig verksamhet intern LSS -17,2 -17,3 100% -0,1 -18,0 -18,7 

Korttidsvistelse extern LSS -5,4 -3,4 63% 2,0 -4,8 -3,6 

Korttidsvistelse intern LSS -7,5 -5,9 78% 1,6 -7,4 -10,5 

Personlig assistent LSS -19,1 -15,0 78% 4,2 -18,2 -18,7 

Turbundna resor -5,2 -6,1 116% -0,9 -6,3 -5,2 

Myndighet LSS -4,5 -3,7 84% 0,7 -3,2 -7,1 

Övriga LSS -21,1 -21,3 101% -0,2 -22,4 -21,9 

  

Bostad särskild service LSS 
Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -110,8 -109,8 99% 0,9 -108,8 -99,2 

Årsplaceringar 127,0 117,7 93% -9,3 117,6 111,7 

Kostnad / kund genomsnitt 
(kr) 

-872 329 -933 220 107% -60 892 -925 170 -887 809 
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Daglig verksamhet LSS 

Daglig verksamhet har ett utfall nära budget. 

Daglig verksamhet LSS 
Budget 
2020 

Bokfört 
perioden 

% 
Avvikelse 
mot budget 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

mnkr -28,4 -28,7 101% -0,3 -29,8 -28,7 

Årsplaceringar 104,0 106,5 102% 2,5 108,0 102,3 

Kostnad / kund genomsnitt 
(kr) 

-272 938 -269 482 99% 3 456 -275 926 -280 993 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt Budget 2020 Bokslut 2020 % 
Avvikelse mot 

budget 

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

Årligt anslag 3,0 -0,1 - 3,0 

     

Investering i receptionsdisk kontaktcenter (0,1 mnkr) i samband med utökat samarbete mellan soci-
alförvaltningen och kontaktcenter. En tidigare pågående investering (-0,2 mnkr) har tagits som 
driftskostnad under 2020. 

  

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

  2020 Totalt, projekt  

Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos 
Klart 

år 

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

Alléns stödboende 7,5 0,0 7,5 0,0 0,0  

       

Kommentar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2016 i uppdrag att genomföra projektering och 
byggnation av en ny gemensamhetslokal för Alléns stödboende. Projekteringen blev klar och för-
frågningsunderlaget skickades ut för konkurrensutsättning till kommunens ramavtalade entrepre-
nörer. Då de anbud som kom in var högre än kalkylen har projektet inte slutförts. Projekteringen 
2,0 mnkr har under 2020 tagits som driftskostnad centralt. 

Analys - Medarbetare 

Personal 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Antal anställda 514 517 556 

Varav tillsvidareanställda 467 477 486 

Antal årsarbetare 470,9 464,6 499 

Medelålder 46,4 46,1 45,6 

Medellön (tkr) 31,0 30,8 29,3 

Medianlön (tkr) 28,3 27,5 29,3 
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Åldersfördelning medarbetare inom socialförvaltningen 

 

Diagrammet visar den totala åldersfördelningen bland samtlig personal på socialförvaltningen. 

 

I diagrammet framgår åldersfördelningen för "omvårdnadspersonal" inom socialförvaltningen 
Vallentuna. Den relativt största andelen av medarbetarna är 20 - 24 år. Här finns en utmaning i 
att utbilda och långsiktigt behålla dessa medarbetare, för att klara utflödet av äldre medarbetare. 
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Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

Samtliga medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 44,6 % 46,7 % 48,9 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 6,1 % 4,3 % 4,7 % 

Kvinnor 10,4 % 7,7 % 8,5 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 7,5 % 5,5 % 5,8 % 

30 - 49 år 10,1 % 7,3 % 6,4 % 

50 år och äldre 10,3 % 7,6 % 10,3 % 

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

 

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 sommaren har 
sjukfrånvaron normaliserats, för att sedan stiga brant under hösten. Jämfört med föregående år 
har sjukfrånvaron ökat med 2,6 procent. 
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Diagrammen nedan visar utveckling över tid för några underliggande verksamhets-
områden 

 

Diagrammet visar utveckling av sjukfrånvaro för personal inom hemtjänst och särskilt bo-
ende äldre. För personal inom hemtjänsten var det en mycket kraftig ökning av sjukfrånvaro 
under våren 2020 och även för personal inom särskilt boende äldre var ökningen kraftig. Under 
hösten steg sjukfrånvaro åter för båda verksamheterna. Jämfört med föregående år hade särskilt 
boende äldre en ökning med 4,8 procent och ökningen för hemtjänsten var 1,9 procent. 

 

Diagrammet visar utveckling inom daglig verksamhet LSS, boende LSS och Boendestöd. 
Den dagliga verksamheten har över tid haft hög sjukfrånvaro och vid pandemins utbrott nåddes 
en mycket hög nivå, därefter har sjukfrånvaro avtagit för att åter stiga under hösten. Boende LSS 
har inte haft en lika dramatisk pik under våren, men däremot en tidig ökning under hösten. Boen-
destödet har haft en likartad utveckling men har sedan en mycket dramatiskt ökning under hös-
ten. Jämfört med föregående år har boende LSS en ökning med 2,4 procent, boendestöd har ökat 
med 7,4 procent och daglig verksamhet LSS har ökat med 0,2 procent. 
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Diagrammet visar utveckling inom myndighetsavdelningen. Här är det över tid en mycket 
positiv utveckling med minskande sjuktal. En mindre pik är synlig under våren 2020 och under 
hösten har frånvaron varit något högre än i början av året. Jämfört med föregående är har sjuk-
frånvaron minskat med 0,5 procent. 

 

Personalomsättning 

  
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

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

 

Utveckling personalomsättning per tertial för hela socialförvaltningen. Sammantaget har förvalt-
ningen under 2020 haft en positiv utveckling med minskad personalomsättning. 
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Utveckling personalomsättning för några utvalda områden inom socialförvaltningen. Myndig-
hetsavdelningen har haft en mycket positiv utveckling, men har en svagt ökande trend. Jämfört 
med föregående år är minskningen 11,3 procent. Även hemtjänsten har en betydligt lägre perso-
nalomsättning än föregående år, minskningen är 5 procent. Verksamhetsområdet funktions-
nedsättning har en långvarig trend med minskande personalomsättning, sammantaget har om-
sättningen minskat med 0,5 procent under året. Särskilt boende äldre är den verksamhetsgren 
som över tid haft lägst personalomsättning under året och jämfört med föregående är år minsk-
ningen 1,6 procent. 

 

Jämställdhet och mångfald 

Månadsavlönade medarbetare 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Helår 
2018 

Anställda, andel män 14 % 14 % 14 % 

Medarbetarenkät 2020 

Område 
Kommu-
nen totalt 
2020 

Socialför-
valtningen 
2020 

Särskilt bo-
ende, äldre-
omsorg 

Hemtjänst, 
äldreomsorg 

Omsorg om 
personer 
med funkt-
ionsnedsätt-
ning 

Individ- och 
familje-
omsorg 

Motivation 83 84 81 87 83 86 

Ledarskap 83 86 85 87 87 85 

Styrning 81 85 86 86 85 83 

HME 82 85 84 87 85 85 
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Medarbetarenkät 2019 

Område 
Kommu-
nen totalt 
2019 

Socialför-
valtningen 
2019 

Särskilt bo-
ende äldre-
omsorg 

Hemtjänst 
äldreomsorg 

Omsorg om 
personer 
med funkt-
ionsnedsätt-
ning 

Individ- och 
familje-
omsorg 

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 2020 

Område 
Kommunen to-
talt 2020 

Socialförvalt-
ningen 2020 

Myndighets-
avdelningen 
2020 

Stab 2020 
Utföraravdel-
ningen 2020 

Motivation 83 84 83 87 84 

Ledarskap 83 86 80 93 86 

Styrning 81 85 81 83 86 

HME 82 85 81 88 85 

Medarbetarenkät 2019 

Område 
Kommunen to-
talt 2019 

Socialförvalt-
ningen 2019 

Myndighets-
avdelningen 
2019 

Stab 2019 
Utföraravdel-
ningen 2019 

Motivation 81 82 79 86 82 

Ledarskap 82 84 81 93 84 

Styrning 80 83 74 81 85 

HME 81 83 78 87 83 

Kommentar 

Vallentuna kommun genomför en medarbetarundersökning varje år som en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Tidigare genomfördes enkäten under hösten, men sedan 2020 och framåt ge-
nomförs den under våren. Vartannat år genomförs en större och mer omfattande enkät och vartan-
nat år genomförs en mindre enkät med fokus på OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö) och 
HME (hållbart medarbetarengagemang). 2020 års medarbetarenkät var av det mindre formatet, 
även kallat pulsmätning. Resultatet av medarbetarundersökningen visar på stärkta resultat för kom-
munen som helhet. Socialförvaltningen som helhet ligger något över kommunen i genomsnitt. 
Samtliga verksamhetsområden inom Socialförvaltningen har stärkts jämfört med föregående år och 
resultaten inom myndighetsavdelningen, stab respektive utföraravdelningen har också stärkts inom 
nästan samtliga enheter jämfört med föregående års medarbetareundersökning, vilket är mycket 
positivt. 
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