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Inledning 

Rapporten är en utförlig uppföljning innehållande måluppfyllelse, ekonomisk analys, prognos och 
personalredogörelse. 
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Måluppfyllelse 

Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att 
arbeta mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas 
även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har 
nått sitt mål. 

Utfall perioden 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal mål 6 7 

Antal mål i fas med perioden 6 6 

Antal mål inte i fas med perioden, korrigerande 
åtgärder vidtas. 

0 1 

Antal pausade mål på grund av omständigheter 
utanför nämndens kontroll och 
påverkansmöjlighet 

0 0 

*Från och med tertial 2 bedömer socialnämnden "utfall av perioden" baserat på kommun- och nämndmålens prestation 
utifrån tidplan och förväntade delmål. På grund av förändringar i bedömningsmodellen är det större skillnader i 
ovanstående tabell från tertial 1 uppföljningen. 

 

Årsprognos 

 
Kommungemensamma 

mål 
Nämndens mål 

Totalt antal mål 6 7 

Prognos antal mål som uppnås 6 6 

Prognos antal mål som delvis uppnås 0 1 

Prognos antal mål som inte uppnås 0 0 
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Kommungemensamma och nämndspecifika mål 

Vision: Varaktighet 

Vallentuna växer och tillvaratar den stora potential som vårt läge och närheten till världen ger. 
Utvecklingen och tillväxten är hållbar utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Vi 
adderar nya bestående värden till vårt Vallentuna. 

Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna kommun ska 
vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Under våren 2021 har arbetet påverkats av den pågående pandemin. Det har tydligt påverkat 
aktiviteterna och nyckeltalen under nämndmålet: "Socialnämndens verksamheter ska utveckla det 
systematiska arbetet med energi och miljö så att påverkan på miljön minskas". Trots det bedömer 
socialnämnden att måluppfyllelsen i sin helhet går enligt plan då nämndmålet "Socialnämnden ska 
vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en lösningsorienterad samverkan, ett coachande 
ledarskap och en god arbetsmiljö" visar tydlig förbättring. 

Nämndens mål: Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en 
lösningsorienterad samverkan, ett coachande ledarskap och en god arbetsmiljö. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

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 och skapar mod. 
•ett ledarskap som skapar vilja att påverka 
•väl fungerande arbetslag 
•en god arbetsmiljö 
•en verksamhet som präglas av ömsesidig tillit 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Socialnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas under perioden. 

Socialnämndens urval av aktiviteter och indikatorer kopplade till ovanstående mål beskrivs nedan. 
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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 
förbättring. Genom att visa tilltro ökar ägandeskapet för förändringen i hela organisationen och 
därmed skapas en acceptans. Arbetssättet ska vidare öka den sammanhållna styrningen i 
organisationen genom att titta på helhetsperspektivet för de professioner som behöver samarbeta i 
tjänsteleverans till kund. 

Medarbetarenkäten visar att HME (hållbart medarbetarengagemang) och ledarskapsindexet för 
förvaltningen fortsätter att öka trots tidigare höga resultat. Socialförvaltningen har ett HME på 84 
och ett ledarskapsindex på 82, vilket är ett högt resultat jämfört med kringliggande kommuner och 
riket som helhet. Utifrån de övergripande resultaten och svar på frågorna som angränsar till 
tillitsbaserad styrning är upplevelsen att medarbetarna upplever tillit. Målet med aktiviteten är 
därmed uppnådd. 

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

Den förväntade effekten under året är att projektets slutfas genomförs och att därmed alla 
medarbetare som så önskar erbjuds en tjänstgöringsgrad på minst 85 procent. 

Under årets första tertial har alla medarbetare som önskar högre tjänstgöringsgrad fått minst 85 
procents tjänst. Arbetet fortlöper med att finna hur tjänstgöringsgraderna schematekniskt kan 
utökas ytterligare. Medarbetarna deltar i ett utvecklingsarbete för att se hur verksamhetens behov 
kan kombineras med behovet av heltidstjänster. Målet med aktiviteten är uppnådd. 

Leda på distans/ medarbetarskap på distans inom myndighetsavdelningen 

Myndighetsavdelningen har påbörjat ett utvecklingsarbete där avsikten är att utveckla arbetssätt 
utifrån förändrad situation med mycket distansarbete. Arbetet innefattar införande av nya digitala 
lösningar för exempelvis säkra digitala möten, scanningstjänster och säkra plattformar. Även 
kollegialt medarbetarskap, arbetsmiljö vid hemarbete och ökad digital mognad ingår. 

Den förväntade effekten under året är att ovanstående ska leda till ett gott ledarskap på distans där 
medarbetarna upplever att de får stöd av tillgängliga chefer samt att medarbetarna stöttar varandra 
genom olika digitala verktyg. 

Resultat från medarbetarenkäten som genomfördes i början av april visar på stor nöjdhet hos 
medarbetare både med ledarskap och arbetsmiljö, trots att arbetet under senaste året inneburit en 
hybrid av distans och att befinna sig på arbetsplatsen. Resultatet från medarbetarenkäten kommer 
att arbetas vidare med i de olika gruppkonstellationerna för att värna om de styrkor som identifieras 
samt arbeta för ytterligare förbättringar. Under året har flertalet aktiviteter genomförts för att 
stärka förmågan att arbeta på distans vilket har gett önskat resultat. 

Resultat från medarbetarenkäten som genomfördes i början av april visar på stor nöjdhet hos 
medarbetare både med ledarskap och arbetsmiljö, trots att arbetet under senaste året inneburit en 
hybrid av arbete på distans och att befinna sig på arbetsplatsen. Ett fortsatt arbete utifrån 
medarbetarenkäten pågår i de olika arbetsgrupperna, för att värna om de styrkor som identifierats 
samt för ytterligare förbättringar. Under året har flertalet aktiviteter genomförts för att stärka 
förmågan att arbeta på distans, vilket har gett önskat resultat. 

Målet med aktiviteten är uppnådd. Fortsatt arbete kommer ske inom ramen för projektet "den 
flexibla arbetsplatsen". 

Den flexibla arbetsplatsen 

De nya förutsättningarna med att en större del av arbetet sker på distans öppnar för en förnyelse av 
hur kontorslokaler i framtiden ska nyttjas. Sannolikt kan stora ytor komma att sägas upp, men 
arbetssättet kräver också anpassningar/tekniska lösningar för att samverkan mellan funktioner ska 
kunna underlättas i och med att en del av arbetet sker på distans. En arbetsgrupp kring denna 
frågeställning kommer att arbeta under 2021. 
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Den förväntade effekten av arbetet är att projektgruppen "den flexibla arbetsplatsen" ska ha lämnat 
ett förslag till beslut som ska implementeras under 2021. 

I början av året antog förvaltningsledningen projektgruppens förslag till beslut. Därefter pausades 
arbetet eftersom kommunen hade pågående dialog med fastighetsägaren gällande lokalnyttjandet. 
Nu är arbetet återigen igång med att implementeras enligt plan med ett slutdatum under december 
månad. Målet med aktiviteten förväntas uppnås. 

Indikatorer 

Indikator Utfall perioden Utfall 2020 Utfall 2019 

 Personalomsättning  11,4 % 8,9 % 17,8 % 

 Sjukfrånvaro  7,3 % 9,8 % 7,1 % 

 Medarbetarundersökning HME 
(Totalt)  

85 85 83 

 Medarbetarundersökning HME 
(Styrning)  

84 85 83 

 Medarbetarundersökning HME 
(Ledarskap)  

87 86 83 

 Medarbetarundersökning HME 
(Motivation)  

82 84 82 

    

Medarbetarundersökningen visar på ett mycket gott resultat. Samtliga undersökningsområden 
fortsätter ha höga poäng trots en påfrestande och utmanande period på grund av pandemin. Totalen 
ligger betydligt högre än Sveriges genomsnitt på 80. 

 

Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska utveckla det systematiska arbetet 
med energi och miljö så att påverkan på miljön minskas. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål inte i fas, korrigerande åtgärder vidtas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås delvis 

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 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Socialnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet inte är i fas med perioden. 

Den pågående pandemin har försvårat arbetet med många av aktiviteterna eftersom de antingen 
försenats eller behövts nedprioriterats. Vidare har nämnden en oönskad utveckling vad gäller 
miljöpåverkan vid transporter med egna fordon där körsträckor och utsläpp ökar, vilket också är 
kopplat till pandemin. 

Socialnämndens urval av aktiviteter och indikatorer kopplade till ovanstående mål beskrivs nedan. 
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Förbättringsaktiviteter kopplade till avfallsplan 

Inom socialtjänsten hanteras årligen stora volymer av avfall som behöver minskas i omfattning och 
hanteras så det vållar minsta möjliga miljöpåverkan. Stora mängder skyddsmaterial, sjukvårdsav-
fall, matrester med mera genereras inom verksamheten. Utöver detta kommer medarbetare i 
kontakt med många kunder som hanterar sitt hushållsavfall. 

Den förväntade effekten under året är att förvaltningens ledningsgrupp vid minst tre tillfällen under 
året analyserar utvecklingen på området och initierar aktiviteter med syfte att förbättra hantering av 
avfall. 

Ledningsgruppen har inte analyserat utvecklingen av området, men förväntas göra det minst en 
gång under 2021. Däremot har beslut tagits av förvaltningsledningen att under år 2021 investera i 
de centrala kontorens avfallshantering så att samtliga avdelningar källsorterar. Målet med 
aktiviteten förväntas delvis uppnås. 

Förbättringsaktiviteter kopplat till "Fossilfritt Vallentuna" 
Körsträckan för socialtjänstens fordonsflotta är ungefär 18 varv runt jorden varje år, vilket utgör 
cirka 83 procent av körsträckan för hela kommunens fordonsflotta som finns registrerad i den 
digitala körjournalen. Utöver de transporter som registreras i körjournalen finns en omfattande 
volym av varutransporter till verksamheterna. 

Den förväntade effekten under året är att förvaltningens ledningsgrupp vid minst tre tillfällen under 
året analyserar utvecklingen på detta område och initierar ytterligare aktiviteter med syfte att 
minska utsläppen från främst fordon. 

Ledningsgruppen har inte analyserat utvecklingen av området, men förväntas göra det minst en 
gång under 2021. Däremot har transporter av mat minskat med cirka 68 procent då transport sker 
vid 10 tillfällen per vecka mot tidigare 28 tillfällen. Målet med aktiviteten förväntas delvis uppnås. 

Införa Trygghetslås (digitala lås) till 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 
öppnar låset med sin tjänstetelefon. Arbetssättet minskar tidsåtgång för nyckelhantering och 
förkortar insatstid vid larm eftersom nycklar till berörd kund inte behöver hämtas. Sammantaget 
bedöms systemet minska hemtjänstens transporter. 

Den förväntade effekten under året är att cirka 95 procent av kunderna ska ha de digitala låsen 
installerade och att systemet tillämpas fullt ut vid årets slut. Det i sin tur förväntas ge en minskning 
av hemtjänstens transporter. 

Från januari till september har majoriteten av kunderna fått de digitala låsen installerade, totalt 407 
kunder vilket motsvarar ca 81 procent. I dagsläget finns det kunder som inte tillåter installation, 
samt kunder vars dörrar behöver dörranpassningar för att kunna få låsen installerade. Utöver 
kundinstallation pågår även installation på portar, vilket kräver ett samtycke från 
bostadsrättsföreningar. Åtgärder har vidtagits för att öka andelen kunder med digitala lås. Målet 
med aktiviteten förväntas delvis uppnås. 

Indikatorer 

Indikator Utfall perioden Utfall 2020 Utfall 2019 

 Andel nämndens verksamheter som 
källsorterar avfall.  

- * 81 % 69 % 

 Körsträcka under period (km)  499 230 720 881 694 713 

 Koldioxidutsläpp gram/km  89,4 101,9 96,2 

* Uppgift om källsortering kommer sen höst 2021. 
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Vision: Inspiration 

Genom att utmana oss själva blir vi ständigt bättre på att nå våra mål och på att möta invånarna. I 
fokus står nyttan, kvaliteten och vår tillgänglighet. Vallentuna ska vara en mötesplats, i ständig 
rörelse framåt, där idéer kan födas och växa. 

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

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Utifrån att underliggande nämndmål samt indikatorer i helhet uppfyller förväntad delårseffekt 
bedömer socialnämnden att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas. Prognosisterat 
ekonomiskt resultat visar också ett tydligt överskott. Helhetsbedömningen är att målet uppfyllts 
under perioden och förväntas göra det för helåret. 

 

Nämndens mål: Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största 
möjliga kundnytta på både kort och lång sikt. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

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 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Socialnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas under perioden. 

Socialnämndens urval av aktiviteter och indikatorer kopplade till ovanstående mål beskrivs nedan. 
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Undersöka förutsättningar för att resurseffektivisera dagligverksamhet LSS 
Vid de jämförelser som gjorts i arbetet med jämförelser inom KPB (Kostnad Per Brukare) har det 
framkommit att kostnader/person i verksamheten är hög jämfört med andra kommuner från 
Stockholmsområdet. Därför har ett arbete med att genomlysa resurseffektivitet av dagligverksamhet 
påbörjats. 

Den förväntade effekten är att det under året gjorts en genomlysning och genomförts en mer 
ingående jämförelse med andra kommuner. Arbetet ska resultera i en handlingsplan för att öka 
resurseffektiviteten i den dagliga verksamheten. 

Verksamheterna Mörbygård och MIVA har reviderat sina dagplaneringar och kommer därigenom ta 
emot nya kunder utan att utöka personalstyrkan. Samtidigt flyttar verksamheterna Smidesvägen 
och MIVA till samma fastighet för att möjliggöra samarbete mellan personalen och därigenom 
skapa effektivare verksamheter. Målet med aktiviteten förväntas uppnås. 

Genomlysning av kommunens interna hemtjänst 
Kostnaderna för kommunens interna hemtjänst har överstigit budget under ett flertal år. Av denna 
anledning har en genomlysning av området initierats. 

Förväntad effekt under året är att genomlysningen genomförs samt att framtagen handlingsplan 
genomförs. 

Under årets första tertial har genomlysningen slutförts. Den visade att verksamheten till stor del 
bedrivs mycket resurseffektivt, men att det fortfarande finns en förbättringspotential inom 
verksamheten vad gäller effektivitet och kvalitetsarbete. Framtagen handlingsplan omfattar bland 
annat schemaöversyn, införande av trygghetslås, ökad kompetens kring kvalitetsarbete och ökad 
samverkan med myndighetsavdelningen. Målet med aktiviteten förväntas uppnås och har även 
genererat aktiviteter som kommer fortlöpa in på 2022. 

Effektivisera och se över hyresadministration av boendeformer inom 
socialförvaltningens regi 
Administrationen av hyror har historiskt hanterats av SBF som tillhandahåller särskilda boenden 
inom LSS, socialpsykiatri med mera. För särskilt boende äldre hanteras hyresadministrationen på 
socialförvaltningen. För socialförvaltningen har det varit stora svårigheter att ha samlad kontroll 
över samtliga hyror och hyreshantering med denna splittrade hantering. 

Förväntad effekt under året är att ett nytt ställningstagande kring arbetets inriktning görs av 
förvaltningsledningen samt att det därefter upprättas en tidsplan för det fortsatta arbetet. Det 
bakomliggande syftet är att förbättra hyresadministrationen, samt förbättra kontrollen av hyror 
inom verksamheten. 

Förutsättningarna för implementerandet av aktiviteten har förändrats och socialförvaltningens 
ledningsgrupp kommer besluta om huruvida aktiviteten ska avslutas eller ej. Målet med aktiviteten 
kommer inte att uppnås. 

Förbättra utvärdering i syfte att utveckla arbetsmetoder och se om insatser ger 
avsedd effekt 
Myndighetsavdelningen har inlett ett arbete där man utvecklar möjligheten till utvärdering av 
beviljade insatser. Genom en förbättrad utvärdering ges bättre förutsättningar för metodutveckling 
och att avgöra om insatser ger avsedd effekt. 

Förväntad effekt under året är att de enkäter som genomförs inom IFO och bland placerade barn får 
en så hög svarsfrekvens att det finns ett väl underbyggt resultat som kan användas vid fortsatt 
analys. Vidare ska arbete med att utvärdera effekten av ett antal utvalda insatser genomföras under 
året. 

Planeringen inför brukarundersökning för IFO och placerade barn fortgår enligt plan. Enkäten 
lämnas med start första september och pågår under två månader. Resultatet från enkäten förväntas 
i slutet av året. Därefter planeras analysarbete. 

Utvärdering av insatser i öppenvården för unga med missbruk pågår. Nytt förslag på uppdrag tas 
fram enligt plan. Uppföljning har genomförts för placerade barns skolgång. Målet med aktiviteten 
förväntas uppnås. 
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Indikatorer 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, 
(%) 

11,4 2,5 4,5 

Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 3 246 2 904 3 097 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 5,2 2,4 6,4 

Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, 
kr/inv 

5 930 6 045 6 100 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) -17,3 -16,8 -15,6 

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 6 631 6 526 6 304 

    

Jämförelse nettokostnad Vallentuna kommun och liknande kommuner för åren 2018-2020. 
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Vision: Samverkan 

Utveckling och samhällsbygget sker i dialog med invånarna. Vi ser både till stadens möjligheter och 
en levande landsbygd. Med dessa dubbla värden, i kombination med den rika kulturhistorien, 
skapas ett Vallentuna där människor kan leva nära allt. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska erbjuda god service 
och möjligheter till inflytande. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Utifrån att underliggande nämndmål uppfyller förväntad delårseffekt samt att indikatorerna 
prognostiseras få ett bättre resultat än året innan, bedömer socialnämnden att pågående 
utvecklingsarbete mot målet är i fas. Helhetsbedömningen är att målet uppfyllts under perioden och 
förväntas göra det för helåret. 

 

Nämndens mål: Socialnämnden ska bedriva verksamheter av hög kvalitet och skapa 
trygghet för Vallentuna kommuns invånare. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

•Socialnämndens verksamhet ska: 
•skapa trygghet för kommunens invånare genom såväl långsiktiga som kortsiktiga insatser till 
personer 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 
handlingsplan 
•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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Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Socialnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas under perioden. 

Socialnämndens urval av aktiviteter och indikatorer kopplade till ovanstående mål beskrivs nedan. 

 

Införande av kvalitetsråd inom boende och dagverksamhet för äldre 
För att ytterligare förbättra arbetet systematiskt med kvalitetsutveckling har verksamheterna inom 
äldreområdet valt att skapa ett kvalitetsråd. Syftet med rådet är också att ytterligare tillvarata 
medarbetarnas kompetens och skapa delaktighet. Dessutom blir detta ett forum där samverkan 
mellan hälso- sjukvård och omvårdnadspersonal kan utvecklas. 

Förväntad effekt under året är att arbetssättet etableras och att dokumentation som beskriver syfte 
och sammansättning av rådet utarbetas. Den långsiktiga effekten av kvalitetsrådet är att det ska 
bidra till en högre kvalitet och förbättrat patientsäkerhetsarbete. 

Under årets första tertial har deltagare i kvalitetsrådet utsetts på de olika verksamheterna och en 
dokumentation av tänkt arbetssätt är utarbetad. Väsbygården och Korallen har båda haft sina första 
kvalitetsråd. Målet med aktiviteten är uppnådd. 

Framtagande och genomlysning av informationspaket till anhöriga då en boende 
avlider 
När en kund går bort på ett äldreboende är det viktigt att närstående bemöts med empati men också 
relevant och väl utformad information om vad som sker efter denna händelse. För att kvalitetssäkra 
processen görs en genomlysning av informationen på området inom särskilda boenden för äldre. 

Förväntad effekt under året är att ett förnyat informationspaket som är likartat inom alla boenden 
har utarbetats och implementerats. Vidare ska det vara fastlagt vem som har huvudansvar för att 
informationen löpande hålls aktuell. 

Arbetet med att samla in material har påbörjats. Under våren har Palliativa ombud utbildats på 
enheterna och ombuden har efter utbildningen inkommit med flertalet förbättringsaktiviteter 
kopplat till den palliativa vården samt när en boende avlider. Gruppen kommer att inkluderas i 
framtagandet av informationsmaterial till anhöriga. Målet med aktiviteten förväntas uppnås. 

Implementering av nya måltidsförutsättningar 
Under 2021 kommer det att bli nya förutsättningar för leverans av måltider till äldreboenden då 
mer av maten ska uppvärmas på plats. Det kommer att påverka måltidssituationen, bemanning, 
utrustning samt förvaring och tillagning av livsmedel. En projektgrupp har tillsatts för att utreda 
hur anpassningar till de nya förutsättningarna kan göras på bäst sätt, samt hur mervärde ska skapas 
för kunderna. 

Förväntad effekt under året är att berörda enheter får liknande eller bättre omdömen i 
frågeställningarna kring kost i årets kundenkät. 

Under årets första tertial har ett flertal möten genomförts med kostenheten som levererar maten. 
Kostombud och dietist är involverade i arbetet. Det har också gjorts ombyggnationer i 
avdelningsköken vid berörda enheter och nödvändig utrustning har kommit på plats. Dessutom har 
information om förändringen skickats till kunder och närstående. Från den 6 april sker leveranser 
enligt det nya arbetssättet. Undersökning av kundupplevelsen kommer att genomföras efter 
sommaren. Målet med aktiviteten förväntas uppnås. 

Systematisk uppföljning/utvärdering av biståndsbedömda insatser inom 
öppenvården 
Inom öppenvården finns ett stort behov av att förbättra uppföljning/utvärdering av 
biståndsbedömda insatser. Genom detta förbättras förutsättningarna att förfina metodik m m i 
arbetet för att uppnå bästa möjliga effekt. 

Den förväntade effekten under året är att alla nya ärenden som påbörjas efter den 1 september ska 
följas upp med den nya systematiken. 
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En arbetsgrupp har tagit fram beskrivningar och material för det systematiska uppföljningsarbetet. 
Alla medarbetare har tagit del av informationsmaterialet, frågor, rutiner, enkäter etc. och från den 1 
september ingår alla nya ärenden i den systematiska uppföljningen. En första utvärdering kommer 
att göras kvartal 1 2023. Planen är att använda socialstyrelsens dataprogram för utvärdering, SU-
pilot. Målet med aktiviteten förväntas uppnås. 

Utveckla metodarbetet avseende samtal med barn och barns delaktighet utifrån barns 
bästa 
Syftet med arbetet är höja kvalitet avseende barnsamtal, öka barns delaktighet och tydliggöra barns 
bästa. De barn som kommer till socialförvaltningen ska känna sig väl mottagna och välinformerade 
om sin utredning och syftet med eventuella insatser. Barn och ungdomsenheten kommer under året 
att arbeta för att ytterligare förbättra detta. 

Den förväntade effekten under året är att ”Barnsam” – ett digitalt verktyg för samtal med barn har 
fullständigt implementerats. Vidare ska under året kompetenshöjning ske bland handläggarna i 
användning av metoden Signs of Safety, som är ett arbetssätt för att bland annat förbättra 
barnskyddsarbetet. 

Under året har en temadag kring barns delaktighet genomförts, där enhetens medarbetare 
inventerade nuvarande anpassningar för att möta barnen på ett bra sätt och möjligheter till 
vidareutveckling diskuterades. Ett uppföljningsmöte av implementeringsplanen av Barnsam har 
genomförts och olika hinder för implementering har undanröjts. Implementering är åter enligt plan. 
Enheten har under perioden arbetat fram ett utkast kring "din utredning", ett verktyg för att 
underlätta vid barnsamtal. Arbete med materialet pågår och följs upp regelbundet. 
Kompetenshöjningen av metoden "Signs of Safety" har genomförts. Välkomstbrev till barn finns 
inlagda i verksamhetssystemet. Målet med aktiviteten förväntas uppnås. 

Vidareutveckling av tillämpning avvikelsehantering 
Systematisk avvikelsehantering är en viktig beståndsdel i kvalitetsarbetet inom socialtjänsten. 
Årligen hanteras cirka 2400 avvikelser i systemet. Arbetsmetodiken inom området behöver 
återkommande utvecklas. 

Förväntad effekt under året är att reviderade riktlinjer för avvikelsehantering och hantering av 
synpunkter och klagomål utarbetas och fastställs. Vidare ska arbetet utvecklas så att de delar som 
idag inte har systemstöd för hanteringen får detta. 

Socialnämnden har tagit beslut om de nya riktlinjerna och nu finns samtliga avdelningar och 
enheter (inklusive stabsfunktioner) representerade i verksamhetssystemets avvikelsemodul. Målet 
med aktiviteten är uppnådd. 

Indikatorer 

Indikator Utfall perioden Utfall 2020 Utfall 2019 

Antalet unik personal under 14 dagar 
för hemtjänstkund. 

- * 12,2 12,2 

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

- * N/A N/A 

Kundundersökningar LSS, snittvärde 
svar på samtliga frågeställningar. 

- * 77,1 % 83,7 % 

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

- * 79 % 83 % 

Kundundersökning "Vad tycker de 
äldre" NKI (Hemtjänst) 

- * 92 % 92 % 

Utfall ej tillgängligt. 
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Vision: Innovation 

I Vallentuna uppmuntras idéer, åsikter, nyfikenhet och lärande. Alla bidrar till att öka 
attraktionskraften för talanger, kompetens, innovationer och investeringar. Med smarta lösningar 
och hög serviceanda skapar vi en idealisk plats för entreprenörer. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda 
förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna 
växa. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Utifrån att underliggande nämndmål uppfyller förväntad delårseffekt, att indikatorerna kommer att 
förbättras utifrån ännu ett verksamhetsområde inom LOV, samt det samarbete socialförvaltningen 
haft med kringliggande aktörer. Socialnämndens helhetsbedömning är att målet uppfyllts under 
perioden och förväntas göra det för helåret. 

 

Nämndens mål: Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, skapa goda 
förutsättningar för en utvecklad socialtjänst som kännetecknas av mångfald och 
valfrihet. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

Beskrivning 

Socialnämnden ska: 
•för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten ska all verksamhet konkurrensutsättas enligt 
LOV eller LOU, där så är möjligt 
•säkerställa att insatser är av god kvalitet oberoende av utförare 
•erbjuda företag initial information/ rådgivning i syfte att förmedla kunskap om krav och 
förväntningar 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 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Socialnämndens samarbete och relationer med kommunens aktörer har varit avgörande för hur väl 
pandemin har hanterats. Socialnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas 
under perioden. 

Socialnämndens urval av aktiviteter och indikatorer kopplade till ovanstående mål beskrivs nedan. 
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Etableringen av SÄBO - Åby ängar 
Vallentuna kommun har ett ökande behov av platser på särskilda boenden för äldre. Genom att få 
fler externa utförare att kunna erbjuda platser inom kommunen ökar utbudet som kan nyttjas. 

Förväntad effekt under året är att ett särskilt boende för äldre i Åby ängar ska kunna erbjuda SÄBO-
platser för Vallentunabor under 2021. 

Under årets första tertial har en ramupphandling genomförts där Humana som etablerat 
äldreboendet i Åby Ängar var ett av de företag som antogs i upphandlingen. Ramavtal med företaget 
har tecknats och de första kunderna har flyttat in under sommaren. Målet med aktiviteten är 
uppnådd. 

Förstudie valfrihet inom bostad med särskild service enligt LSS 9§9 
Socialnämnden har ett antal insatser där kunden själv kan välja utförare med stöd av LOV (Lagen 
Om Valfrihet). En ytterligare insats som kan vara aktuell för kundval är bostad med särskild service 
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna med stöd av LSS. 

Förväntad effekt under året är att en förstudie är sammanställd och att socialnämnden kan fatta 
beslut om eventuellt införande av LOV för den aktuella insatsen. 

Eftersom socialnämnden enligt förlängningsklausulen har förlängt samtliga avtal inom LSS 9§9 
med två år har aktiviteten omprioriterats och senarelagts till år 2022. 

LOV - Familjerådgivning 
Socialförvaltningen har genomfört en översyn av de olika insatser som socialnämnden ansvarar för 
och lämnar förslaget om att införa LOV för familjerådgivning. Socialförvaltningen bedömer att det 
finns förutsättningar att skapa en marknad av utförare som är intresserade av att utföra insatsen 
och genom det uppnå effekter som ökad tillgänglighet och valfrihet för kund. 

Förväntad effekt är att LOV för verksamheten familjerådgivning ska vara beslutat och verkställt 
under hösten 2021. 

Socialnämnden har vid juninämnden tagit beslut om att införa LOV inom familjerådgivning där 
förfrågningsunderlag publiceras under september månad. Målet med aktiviteten förväntas uppnås. 

Indikatorer 

Indikator Utfall perioden Utfall 2020 Utfall 2019 

 Antalet LOV verksamheter  4 4 4 

Antalet företag inom LOV  
 verksamheterna 

20 21 15 
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Vision: Omtänksamhet 

I Vallentuna ställer människor upp för varandra och olikheter värdesätts. Kommunen är det yttersta 
stödet, men inte det enda. Civila samhället är starkt vilket är en bärande del av ett Vallentuna med 
livskvalitet för alla. 

Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa trygghet där 
individen får möjlighet till valfrihet. 

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Utifrån att underliggande nämndmål uppfyller förväntad delårseffekt samt att indikatorerna 
prognostiseras få ett bättre resultat än året innan, bedömer socialnämnden att pågående 
utvecklingsarbete mot målet är i fas. Helhetsbedömningen är att målet uppfyllts under perioden och 
förväntas göra det för helåret. 

 

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

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

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 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Socialnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas under perioden. 

Socialnämndens urval av aktiviteter och indikatorer kopplade till ovanstående mål beskrivs nedan. 

Öka nöjdheten i brukarundersökningen på SÄBO för kontakt med sjuksköterska 
Vid den senaste kundundersökningen 2020 var den upplevda möjligheten att komma i kontakt med 
sjuksköterska en av de frågeställningar som försämrats mest jämfört med föregående mätning. 

Förväntad effekt under året är att värdet vid kommande kundundersökning ska vara i paritet med 
snittet i riket på frågeställningen vilket 2020 var 75. 

Under året har hälso- sjukvårdsenheten, som är den enhet sjuksköterskorna tillhör, förstärkt 
arbetet med vårdpersonalen på äldreboendena för att öka närvaron. Brukarundersökningen från 
socialstyrelsen är flyttad till hösten 2021, vilket innebär att resultat förväntas i slutet av 2021. Målet 
med aktiviteten förväntas uppnås. 
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Implementera Widgit Online inom boende och dagligverksamhet för personer med 
funktionsnedsättningar. 
Widgitsymboler introducerades i Sverige 1999 har sedan dess spridit sig till många olika 
verksamheter i hela landet. Symbolerna är lättolkade och genom att använda dessa tillsammans 
med en speciellt utformad programvara ger detta ett bra bildstödsmaterial för kommunikation, 
struktur och planering i samverkan med personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Inom 
kommunens boende och dagliga verksamheter som ges med stöd av LSS, kommer denna 
arbetsmetod att införas. 

Förväntad effekt under året är att arbetsmetoden implementeras inom berörda verksamheter, där 
stödpedagoger finns som har ett särskilt ansvar för det pedagogiska arbetet med metoden. För 
kunderna innebär införandet förbättrade förutsättningar att förstå och bli förstådd i sin vardag. 

Widgit Online är implementerat i samtliga verksamheter inom Stöd & omsorg. Stödpedagogerna 
har genom nätverkande tillsammans samt genom enskilt arbete och stöd från enhetschef 
implementerat och utbildat all personal i verksamheterna. Verktyget används både i gruppform, 
exempelvis genom bildstöd i lokalerna på daglig verksamhet och korttidsverksamheten, samt 
individuellt för att ta fram scheman och bildstöd för enskilda boende och deltagare. Målet för 
aktiviteten är uppnådd. 

Uppstart av stödboendet Runristaren 
Socialnämnden vill kunna ge fler unga vuxna med psykosociala svårigheter stöd i boendet inom 
kommunen. Av denna anledning startas stödboendet Runristaren. På Runristaren kommer unga 
vuxna att få stöd för att komma vidare ut i samhället, till ett eget boende och sysselsättning. 

Förväntad effekt under året är att boendet startas upp och att det vid årets slut kan erbjuda planerad 
kapacitet fullt ut. 

Under året har Runristan haft sju personer med biståndsbeslut, varav två flyttat vidare till annat 
boende enligt plan. Beläggningen har varit något lägre än planerad. I mitten av september kommer 
boendet ha fyra heltidsanställda. Nuvarande beläggning är sex personer med biståndsbeslut. Målet 
med aktiviteten förväntas uppnås. 

Vallentuna kommuns anslutning till Palliativt kunskapscenter (PKC) 
PKC har som uppdrag att sprida kunskap om palliativ vård och därigenom öka kunskapen hos 
personal som arbetar med palliativ vård. Kunskap sprids genom utbildningar, föreläsningar, 
seminarier och genom att sammanställa aktuell forskning så att kunskapen kan tillämpas av 
medarbetare. Samtliga utförare inom äldreomsorg som arbetar på uppdrag av Vallentuna kommun 
kommer att har tillgång till det som PKC erbjuder. 

Förväntad effekt under året är att samverkansformer utvecklats med PKC samt att palliativa ombud 
finns inom samtliga berörda verksamheter. Dessutom ska dessa ombud delta i en 
tredagarsutbildning arrangerad av PKC. 

20 medarbetare inom SÄBO- äldre, både egen regi och privata utförare har genomgått en utbildning 
för palliativa ombud innan sommar 2021. 20 medarbetare inom LSS (egen regi och privata 
utförare), hemtjänst (egen regi och privata utförare) socialpsykiatri och myndighet äldre kommer 
att genomgå en utbildning för palliativa ombud november/december 2021. Målet med aktiviteten 
förväntas uppnås. 

Införande av trygghetslarm med GPS 
Personal och anhöriga ska kunna känna sig trygga med att kunder rör sig fritt utomhus. Med 
trygghetslarm som har GPS spårning ser personalen var kunden befinner sig och kan snabbt komma 
på plats vid larm. Förutom spårningsfunktionen har också utrustningen fallsensor vilken 
automatiskt larmar vid fall. Socialförvaltningen har påbörjat ett projekt där larm med denna 
funktion ska börja användas inom särskilt boende äldre. 

Förväntad effekt är att det nya systemet ska vara infört vid särskilt boende äldre under året. 

Trygghetslarm med GPS har börjat användas på kommunens SÄBO. En juridisk genomlysning är 
klar och rutiner är framtagna. Avstämning med verksamheterna sker under hösten för att 
undersöka hur utvecklingen sett ut. Målet med aktiviteten förväntas uppnås. 
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Indikatorer 

Indikator Utfall perioden Utfall 2020 Utfall 2019 

Andel ej återaktualiserade barn och 
ungdomar 

-* 81,7 % 84,8 % 

Andel ej återaktualiserade vuxna 
personer med försörjningsstöd 

-* 86,0 % 89,5 % 

    

    

* Uppgifterna uppdateras vid årsbokslut. 
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Vision: Nav 

Vallentuna tar plats som en lösningsorienterad drivkraft och samhällspartner, centralt i 
Stockholm/Uppsalaregionen med Arlanda som granne. Vi utvecklar vårt ledarskap, såväl inom 
kommunen som gentemot invånare och omvärlden. 

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

Måluppfyllelse utfall period 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 
 

Sammanfattande bedömningsgrund och målanalys 

Utifrån att underliggande nämndmål uppfyller förväntad delårseffekt samt att indikatorerna 
prognostiseras få ett bättre resultat än året innan, bedömer socialnämnden att pågående 
utvecklingsarbete mot målet är i fas. Helhetsbedömningen är att målet uppfyllts under perioden och 
förväntas göra det för helåret. 

 

Nämndens mål: Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa 
förutsättningar för en förebyggande socialtjänst som kännetecknas av ständig 
tjänsteutveckling. 

Måluppfyllelse utfall perioden 

 Mål i fas 

Prognos måluppfyllelse helår 

 Mål uppnås 

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 

Sammanfattande målanalys och bedömningsgrund 

Socialnämnden bedömer att pågående utvecklingsarbete mot målet är i fas under perioden. 

Socialnämndens urval av aktiviteter och indikatorer kopplade till ovanstående mål beskrivs nedan. 
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Implementering och anslutning till Stjärnmärkt 
Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Modellen består 
av fyra utbildningssteg och vänder sig främst till demensboenden, äldreboenden. 

 arbeta mer personcentrerat 
 fördjupning i demenssjukdomar och symptom 
 demensvård utan tvång och begränsningar 
 bemötande, nutrition och anhörigstöd 

Förväntad effekt under året är att det finns utbildade stjärninstruktörer på flertalet av enheterna 
som ingår i projektet. Vid våra enheter ska minst 80 procent av medarbetarna genomföra samtliga 
utbildningssteg och därmed blir arbetsplatsen Stjärnmärkt. 

Under året har arbetet med att utse så kallade stjärninstruktörer avklarats och ett uppstartsmöte är 
planerat. 6 instruktörer ska utbildas som därefter ska utbilda samtliga personalgrupper. På grund av 
pandemin har den utbildning som var planerad till maj 2021 flyttats fram till september. Målet med 
aktiviteten förväntas delvis uppnås. 

Framtagande av kompetensutvecklingstrappa för undersköterskor 
Undersköterskor inom äldreboenden är en stor och viktig personalgrupp där det är viktigt med ett 
systematiskt arbete kring kompetensutveckling. Ledningsgruppen inom äldreomsorgen har därför 
börjat utveckla en ”kompetensutvecklingstrappa” för berörd personalgrupp som ska bidra till att 
kompetens upprätthålls över tid. 

Förväntad effekt under året är att arbetssättet med kompetensutvecklingstrappan utarbetas och att 
förslaget går på remiss till medarbetare och fackliga organisationer. Därefter kan arbetssättet 
tillämpas med start kommande år. 

Kompetensutvecklingstrappan är under utveckling och förväntas vara klar i höst. Målet med 
aktiviteten förväntas uppnås. 

Kompetenssatsning kring psykisk ohälsa 
Problematik kopplad till psykisk ohälsa blir ett allt vanligare inslag i arbetet inom boenden och 
dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Många av medarbetarna inom 
verksamheten har behov av kompetensutveckling kring denna problematik. Därför genomförs en 
kompetenssatsning bland medarbetare med hjälp av den webbaserade utbildningen ”Psyk E-bas”, 
som består av 18 föreläsningar kring olika aspekter av psykisk ohälsa. 

Förväntad effekt under året är att utbildningssatsningen påbörjas under hösten så att 
personalgrupperna genomfört de första fyra föreläsningarna under året. 

Västanberga har genomfört Psyk E-bas våren 2021. Utbildningen har varit uppskattad av samtliga 
medarbetare har lett till utökad kunskap. För Sörgården, Åby ängar, Gullvivan och MIVA har en 
färdig planering för genomförande av Psyk E-bas hösten 2021 tagits fram. Målet med aktiviteten 
förväntas uppnås. 

Öka omvärldsbevakningen i syfte att lära av goda exempel 
Myndighetsavdelningen kommer under året att göra en särskild satsning för att ytterligare förbättra 
sin omvärldsbevakning med syftet att lära av goda exempel. 

Förväntad effekt under året är att myndighetsavdelningen med dess underliggande enheter får en 
bättre systematik i omvärldsbevakningen och därmed influenser för att utveckla verksamheten. 

På utökade ledningsgrupper med samtliga chefer på myndighetsavdelningen har rollerna kring 
omvärldsbevakning diskuterats. Nya samverkansformer har skapats, både mellan chefer inom 
Norrort liksom mellan verksamhetsutvecklare i andra kommuner. Jurist har även samverkan med 
andra jurister i kommunen. Fler har nu tillgång till tjänsten JUNO nyheter. I grupperna har olika 
sätt att ta del och dela med sig av omvärldsbevakning diskuteras och de har hittat olika arbetssätt 
för att lära av goda exempel. Arbetet fortsätter under året med att öka omvärldsbevakningen i syfte 
att fortsätta att lära av goda exempel. Målet med aktiviteten förväntas uppnås. 
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Indikatorer 

Indikator Utfall perioden Utfall 2020 Utfall 2019 

Kvalitetsaspekter särskilt boende 
äldreomsorg 

- * 76,0 % 52,2 % 

Andelen hanterade avvikelser med 
allvarskategori "Mycket hög" 

- * 6,7 % 3,6 %** 

    

    

* Utfall uppdateras året efter /  utfall perioden ej tillgänglig 

** Värdet för "allvarskategori" avvikelser är inte jämförbart 2019 då förändringar i programvara gjorts som påverkar 
värden. 
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Styrkort 

Kund/invånare 

  
Utfall 

perioden 

Helår 
2020 

Helår 
2019 

Rikets 
snitt 

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

-* 92 92  

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

-* 79 83  

Kundens medelvärde besvarade frågor, område 
funktionsnedsättning LSS samtliga enkättyper. (NKI 
saknas, därför används medelvärde för samtliga 
besvarade frågor) 

-* 71,1 -  

Kundens medelvärde besvarade frågor, område 
funktionsnedsättning SoL, samtliga enkättyper. (NKI 
saknas, därför används medelvärde för samtliga 
besvarade frågor) 

-* 74,8 -  

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

-* - -  

*Utfall perioden ej tillgängligt. 

Analys och kommentar 

Kundundersökning individ- och familjeomsorg 

Undersökningen förväntas genomföras under september – oktober och resultatet kommer att finnas 
tillgängligt i slutet av året. Ett intensivt arbete pågår på myndighetsavdelningen för att få god 
svarsfrekvens 2021. 

Kundundersökningar LSS 

Undersökningen förväntas genomföras under september – oktober och resultatet kommer att finnas 
tillgängligt i slutet av året. 

Kundundersökning "Vad tycker de äldre", hemtjänst 

Undersökningen förväntas genomföras under december på grund av förseningar i genomförandet 
kopplade till socialstyrelsen, så resultat finns troligen inte tillgängligt under 2021. 

Kundundersökning "Vad tycker de äldre", särskilt boende äldre 

Undersökningen förväntas genomföras under december på grund av förseningar i genomförandet 
kopplade till socialstyrelsen, så resultat finns troligen inte tillgängligt under 2021. 
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Verksamhet 

  
Prognos 

2021 

Utfall 

perioden 
Helår 2020 

Helår 
2019 

HVB, fam.hem, kons.stödda fam.hem -
 årsplaceringar 

39,1 41,3 53,6 49,1 

HVB, fam.hem, kons.stödda fam.hem –  

antal personer 
65,0 61,0 86,0 87,0 

HVB, fam.hem, kons.stödda fam.hem –  

andel av befolkningen (Åldrar 0-20 år) 
0,66 % 0,62 % 0,86 % 0,89 % 

     

HVB vuxna SoL LVM - årsplaceringar 11,1 14,6 17,0 6,4 

HVB vuxna SoL LVM - antal personer 32 31 37 17 

HVB vuxna SoL LVM - andel av  

befolkningen (Åldrar 21-64 år) 
0,17 % 0,16 % 0,19 % 0,09 % 

Ekonomiskt bistånd - antal hushåll  

genomsnitt per månad 
162 162 184 182 

Ekonomiskt bistånd - andel av  

befolkningen (Åldrar 21-64 år) 
0,86 % 0,86 % 0,97 % 0,99 % 

     

Hemtjänst - timmar 154 318 102 923 160 274 158 146 

Hemtjänst - antal personer genomsnitt 
per månad 

402 397 430 432 

Hemtjänst - andel av befolkningen (Åldrar 
65 och uppåt) 

7,35 % 7,26 % 7,93 % 8,25 % 

Hemvård särskild boendeform -
 årsplaceringar 

202 199 204 194 

Hemvård särskild boendeform - antal 
personer genomsnitt per månad 

204 199 201 194 

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

3,70 % 3,64 % 3,77 % 3,71 % 

     

LSS bostad - årsplaceringar 108,2 106,8 117,7 117,6 

LSS bostad - antal personer 121,0 116,0 120,4 126,5 

LSS bostad - andel av befolkningen (Åldrar 
21-64 år) 

0,64 % 0,61 % 0,63 % 0,69 % 
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Miljö 

  
Prognos 

2021 

Utfall  

perioden 
Helår 2020 

Helår 
2019 

Genomsnittlig körsträcka totalt/dag 
samtliga förvaltningens fordon 

2 054 km 2 054 km 1 975 km 1 906 km 

Genomsnittlig beräknat Co2-utsläpp/dag 
totalt samtliga förvaltningens fordon 

183,7 kg 183,7 kg 201,4 kg 183,8 kg 

Analys och kommentar 

Körsträcka under period 

Förvaltningen analyserar löpande med hjälp av den digitala körjournal som finns i fordonen hur 
volymen av bilkörning utvecklas. Körsträckan har ökat med 7 procent under tertial 2 2021 jämfört 
med samma period föregående år. 

För hemtjänst är ökningen 6 procent, medan övriga verksamheter har ökat med 12 procent. 
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Ekonomi 

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

Sammanfattning 

Socialnämndens budgetram för 2021 uppgår till 576,6 mnkr. Budgetramen för 2021 är en ökning 
med 2,2 procent jämfört med utfallet föregående år. Socialnämnden redovisar för perioden januari -
 augusti 2021 ett utfall på 359,4 mnkr, vilket motsvarar 62 procent av årets budgetram. Utfallet för 
perioden är betydligt under budget och därmed har prognosen för helår 2021 förbättrats. 

Prognosen för 2021 är 564,6 mnkr, d v s ett överskott med +12,0 mnkr jämfört med budget. 
Föregående prognos visade +3,4 mnkr i överskott. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre 
volymer inom verksamhetsblocken IFO Barn och familj samt Funktionsnedsättning enligt LSS. 

Prognos för ordinarie verksamhet (exklusive covid-19) är 562,7 mnkr, d v s +13,9 mnkr överskott. 
Covid-19 påverkar med -1,9 mnkr netto, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. 

Socialnämnden (mnkr) Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 

Resultat inkl covid-19 -576,6 -564,6 12,0 

Merkostnader/intäkter covid-19, netto  -1,9 -1,9 

Resultat ordinarie verksamhet -576,6 -562,7 13,9 

  

Förvaltningen rapporterar enligt följande verksamhetsblock: 

 Förvaltningsövergripande 
 Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och familj 
 Individ och familjeomsorg (IFO) Vuxen 
 Äldreomsorgen 
 Funktionsnedsättning – LSS 

Jämfört med budget visar prognosen skiftningar mellan verksamhetsblocken. IFO Barn och familj 
samt Funktionsnedsättning enligt LSS visar större överskott medan IFO Vuxen samt 
Äldreomsorgen visar mindre underskott. 

Väsentliga områden/händelser  

 Inom IFO Barn och familj är inflödet av ärenden de senaste månaderna enligt förväntad 
nivå. I prognos visas ett totalt överskott på +9,3 mnkr. HVB, SIS, egna och konsulentstödda 
familjehemsplaceringar har ett överskott på +6,5 mnkr beroende av att antal placeringar 
varit lägre än budgeterat under första delen av året, samt på att det kvalitetsarbete som 
pågått i flera år har sänkt kostnadsnivån. 

 IFO vuxen har en positiv utveckling för Ekonomisk bistånd gällande överensstämmelse mot 
lagstiftning, rättssäkerhet och kostnadsutveckling och ett överskott på +0,5 mnkr i utbetalt 
försörjningsstöd prognostiseras för 2021. 

 Inom äldreomsorgen är det fortsatt ingen kö till särskilda boenden äldre. Ansökningstrycket 
har ökat både för hemtjänst och särskilda boenden. Det syns en tydlig trend av ökning av 
hemtjänsttimmar vad gäller omsorgsbehov. Underskottet i kostnadsprognosen förklaras i 
princip helt av covid-19 relaterade kostnader, exklusive covid-19 är prognosen i linje med 
budget. 

 Inom LSS pågår en aktiv översyn av befintliga kostnader av olika placeringar. Dessutom är 
antal nya kunder något lägre än förväntat, där en förklaring är att kunder i och med corona-
pandemin avvaktar med att ansöka om bistånd till boende enligt LSS och istället väljer att 
bo kvar hemma längre. Totalt sett visar prognosen +9,6 mnkr i överskott jämfört med 
budget. 
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 Inom förvaltningsövergripande har en centralisering av IT-support till centrala IT skett, 
vilket ger ett överskott jämfört med budget på +0,6 mnkr för 2021. 

 Coronapandemin fortsätter att påverka under 2021. Under perioden har +3,5 mnkr i 
statsbidrag för perioden december 2020 intäktförts och redovisas i utfallet. Detta var 
prognostiserat i föregående prognos. 

 De åtgärder som planerades inför budget 2021 har implementerats och förväntas ge 
planerad kostnads-/intäktseffekt under året.  

  

mnkr 
Sparande i 

eget 
kapital 

Budget 
2021 

Avvikelse 
prognos 

2021 

Avvikelse 
2020 

Avvikelse 
2019 

Socialnämnden totalt -0,4 -575,6 12,0 -0,5 -0,4 

Politisk verksamhet  -1,9 0,0   

Förvaltningsövergripande  -32,1 -3,3   

 IFO - Barn och familj   -55,6 9,3   

 IFO - Vuxen   -73,1 -0,8   

 Äldreomsorgen   -212,2 -2,8   

Funktionsnedsättning enligt  
 LSS 

 -200,6 9,6   

Kommunfullmäktige beslutade att inte överföra 2020 års avvikelse -0,5 mnkr till eget kapital. 

Åtgärder inom ordinarie verksamhet för ekonomi i balans 

Verksamhet Beskrivning av åtgärd 
Prognos 
effekt, 
mnkr 

 Förvaltningsövergripande 
(samtliga 
verksamhetsblock)  

- Nya riktlinjer för avgifter inom socialtjänsten beslutades 2020 
och har implementerats från 1 januari 2021. Prognos i linje 
med budget (+2,5 mnkr) 
- Effektivisering av stabsfunktioner har genomförts, vilket ger 
en minskad kostnad främst från och med andra halvåret. (+2 
mnkr) 

4,5 

 IFO - Barn och Familj 
samt Äldreomsorgen  

 Att ej tillsätta vikariat av två tjänster inom 
myndighetsavdelningen (socialsekreterare vid barn- och 
familjeenheten samt biståndshandläggare vid äldreenheten) 
under 2021 genomförs för att nå planerad budgeteffekt. 

 1,2  

 IFO - Vuxen   Uppstart av stödboendet Runristan har genomförts och går 
enligt plan. Detta innebär minskade kostnader, i och med att 
platserna i egen regi är lägre än externa placeringar. Under 
året ingår uppstartskostnader, så denna åtgärd fortsätter att 
påverka ytterligare positivt 2022.  

 1,5  

 IFO - Vuxen  Ekonomiskt bistånd handlingsplan pågår och visar planerad 
effekt första halvåret. 

 1,6  

 Äldreomsorg   Flytt av matproduktion till storkök i kommunens regi har 
genomförts och ger en positiv effekt 2021, dock är 
prognostiserad effekt (0,8 mnkr) lägre än budgeterat (1,9 
mnkr).  

 0,8  

 Äldreomsorg   Implementering av digitala lås inom hemtjänsten och på 
demensenheterna på Korallen och Väsbygården pågår och 
förväntas ge budgeterad effekt.  

 1,6  
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 Äldreomsorg   Att minska en korttidsplats för äldre samt öka en särskilt 
boende plats är genomförd.  

 0,8  

Kommentar 

De åtgärder som planerades inför budget 2021 har implementerats och förväntas ge planerad 
kostnads-/intäktseffekt under året. 

Kostnader eller intäktsbortfall till följd av coronapandemin 

Verksamhet Beskrivning av insats 
Utfall 

jan-aug 

Prognos 
2021 

Äldreomsorg hemtjänst Utfall personal -2,6 skyddsutrustning -0,6 -3,2 -3,8 

Äldreomsorg särskilt 
boende  

Utfall personal -1,5, skyddsutrustning -0,4 
-1,9 -2,3 

Äldreomsorg korttids- 
boende  

Utfall personal -0,6 
-0,6 -0,7 

Äldreomsorg hälso- och 
sjukvård  

Utfall personal -0,2 
-0,2 -0,2 

LSS funktionshinder 
särskilt boende och LSS 
övrigt 

Utfall personal -0,4, skyddsutrustning -0,1 
-0,5 -0,6 

Övriga Utfall personal -0,3 -0,3 -0,4 

Summa kostnader  -6,7 -8,0 

Intäkter    

Statsbidrag 
Statsbidrag från Socialstyrelsen och 
Försäkringskassan, se nedan kommentar. 

5,8 6,1 

Totalt utfall och prognos för nämnden -0,9 -1,9 

Kommentar 

Staten har inte avsatt medel för att kompensera kommuner för merkostnader till följd av covid-19 
under 2021. I utfallet ingår intäkter på 4,4 mnkr från Socialstyrelsen, som består av en reserv från 
årsbokslutet för omgång 2 (augusti-november 2020), samt att kommunen beviljats ersättning för 
omgång 3 (december 2020). I utfallet ingår också ersättningar från Försäkringskassan 1,4 mnkr för 
perioden januari-augusti 2021. Försäkringskassan beviljar ersättningar för perioden januari-
september 2021. Ytterligare ersättningar från Försäkringskassan beräknas till 0,3 mnkr. 
Sammanlagt prognostiseras 6,1 mnkr i ersättningar. 
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Driftredovisning nämndens verksamheter 

Verksam
het 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
periode

n 
% 

Progno
s 2021 

Avvikel
se 

Budget 
2020 

Bokfört 
periode

n 
% 

Bokslut 
2020 

TOTALT          

K -654,9 -414,5 63 % -643,1 12,8 -644,9 -439,7 68 % -678,5 

I 79,3 55,0 69 % 78,5 -0,8 81,3 74,6 92 % 114,4 

N -575,6 -359,4 62 % -564,6 12,0 -563,6 -365,1 65 % -564,1 

Politisk verksamhet     

K -1,9 -1,2 66 % -1,8 0,0 -1,7 -1,4 82 % -1,7 

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

N -1,9 -1,2 65 % -1,8 0,0 -1,7 -1,4 82 % -1,7 

Förvaltningsövergripande  

K -33,9 -22,6 67 % -38,2 -4,3 -36,2 -22,7 63 % -47,5 

I 1,8 2,6 147 % 2,8 1,1 3,9 12,0 308 % 12,3 

N -32,1 -20,0 62 % -35,4 -3,3 -32,3 -10,7 33 % -35,2 

Individ och familjeomsorg - Barn och familj     

K -62,7 -35,5 56 % -55,0 8,8 -66,8 -42,0 63 % -60,5 

I 7,1 5,0 70 % 7,6 0,5 11,7 6,7 57 % 9,1 

N -55,6 -30,5 54 % -47,4 9,3 -55,1 -35,3 64 % -51,4 

Individ och familjeomsorg - Vuxen  

K -84,5 -53,8 64 % -83,4 1,1 -68,0 -59,5 87 % -91,0 

I 11,4 6,7 58 % 9,5 -1,9 7,6 9,7 128 % 14,8 

N -73,1 -47,2 65 % -73,9 -0,8 -60,4 -49,7 82 % -76,2 

Äldreomsorg  

K -261,1 -171,9 66 % -263,3 -2,2 -253,4 -172,6 68 % -262,9 

I 48,9 33,4 68 % 48,2 -0,7 41,3 32,3 78 % 57,2 

N -212,2 -138,5 65 % -215,1 -2,8 -212,1 -140,3 66 % -205,7 

Funktionsnedsättning enligt LSS  

K -210,8 -129,5 61 % -201,4 9,4 -218,8 -141,5 65 % -214,9 

I 10,2 7,4 73 % 10,4 0,2 16,8 13,8 82 % 20,9 

N -200,6 -122,0 61 % -191,1 9,6 -202,0 -127,7 63 % -194,0 

K = kostnad, I = intäkt, N = netto. Driftredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal. 

Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. 

Analys och kommentar 

Förvaltningsövergripande 

Ett underskott jämfört med budget på -3,3 mnkr visas i prognos. Jämfört med tidigare prognos har 
statsbidraget för covid-19 (+3,5 mnkr), som tidigare prognostiserades som förvaltningsövergripande 
fördelats ut till verksamheterna, för att visa ett mer rättvisande för respektive verksamhetsblock. 
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Avvikelser jämfört med budget är -0,5 mnkr högre kostnader i ordinarie verksamhet p g a 
rekryteringar och överlappning i tid för överlämning mellan funktioner. För projektet den flexibla 
arbetsplatsen har -0,8 mnkr tillkommit i prognos. Dessutom ingår i prognosen utökade kostnader 
för att möjliggöra att starta upp och/eller tidigarelägga nya förbättringsaktiviteter. 

Ett överskott för centralisering av en IT-supporttjänst från Socialförvaltningen till IT centralt 
påverkar positivt med +0,6 mnkr, denna justering ingår som strukturkorrigering i budget 2022. 

  

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 myndighetsavdelningen, den interna öppenvården och andra huvudmän. 
Detta arbete tillsammans med att följa upp placeringar och effektivisera vårdkedjan har bidragit 
positivt för kostnaderna under första och andra tertialet. Inflödet av nya ärenden har under första 
tertialet varit förhållandevis lågt, men har stigit under året. Inför resten av året prognostiseras ett 
ökat inflöde av ärenden baserat på det vanliga årsmönstret, med fler ärenden under hösten, samt en 
eventuell ökning kopplat till coronapandemin och psykisk ohälsa. 

Prognosen för Barn och familj visar totalt +9,3 mnkr överskott i jämfört med budget. HVB, SIS, 
egna och konsulentstödda familjehemsplaceringar har det största överskottet med +6,5 mnkr 
jämfört med budget. Detta beror dels på att antal placeringar varit lägre än budgeterat under första 
delen av året, samt på att det kvalitetsarbete som pågått i flera år har sänkt kostnadsnivån. 
Överskottet på +2,5 mnkr under posten Övriga är kopplat till Öppenvård i egen respektive extern 
regi. Inom öppenvård egen regi har budget 2021 utökats med 1 mnkr, efter beslut av KF i juni, och 
planering pågår för hur tillskottet för ”skolmiljarden” ska användas. För öppenvård extern, har flera 
insatser avslutats och inga nya planeras att inledas resterande del av året, därmed har prognosen 
minskats. 

 

IFO - BOF (mnkr) 
Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Total -56,6 -30,5 54 % -47,4 9,3 -51,4 -52,5 

HVB, SIS & 
familjehem barn & 
ungdom 

-27,1 -13,6 50 % -20,6 6,5 -24,6 -29,3 

Ensamkommande 
flyktingbarn 

0,5 0,2 45 % 0,4 -0,1 -1,0 -2,6 

Myndighet IFO -
 BOF 

-16,8 -10,5 62 % -16,4 0,4 -15,8 -15,5 

Övriga -13,3 -6,7 50 % -10,8 2,5 -9,9 -5,1 
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HVB, SIS, egna och konsulentstödda familjehemsplaceringar barn & ungdom 

Antalet barn och unga som är placerade på HVB, stödboende och SIS är förhållandevis få jämfört 
med tidigare perioder och behovet har succesivt minskat sedan 2020. Detta är ett resultat som kan 
kopplas till effektivisering av vårdkedjor och tätare uppföljningar samt ett kvalitativt arbete med att 
utveckla och ge stöd på hemmaplan. En ny placering på SIS har tillkommit under andra tertialen, 
men också avslutats då ungdomen flyttat åter till hemmet med öppenvårdsinsats. En kortare 
placering på HVB har tillkommit samt fem placeringar i konsulentstödda familjehem, några av 
dessa är ungdomar som tidigare bott på HVB eller stödboende och gått vidare i en vårdkedja. Några 
familjehemsplaceringar har avslutats helt. Lägre kostnadsnivå har även uppnåtts genom 
omförhandling av avtal med konsulentstödda familjehem och direktavtal med familjehem. 

Total HVB, SIS & 
familjehem barn & 
ungdom 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

mnkr -27,1 -13,6 50 % -20,6 6,5 -24,6 -29,3 

Årsplaceringar *) 54,1 41,4 77 % 39,1 -15,0 53,6 49,2 

Dygnskostnad kr -1 372 -1 351 99 % -1 445 -73 -1 257 -1 632 

*) Bokfört perioden = antal vårddygn dividerat med 243 dagar (januari-september), för prognosen = antal 
vårddygn dividerat med 365, vilket kan ge ett lägre antal årsplaceringar. 

  

HVB, stödboende 
och SIS barn & 
ungdom 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

mnkr -11,3 -6,3 56 % -9,4 1,9 -9,4 -13,9 

Årsplaceringar *) 10,9 8,6 79 % 6,8 -4,1 9,9 9,0 

Dygnskostnad kr -2 836 -3 025 107 % -3 790 -953 -2 594 -4 231 

*) Bokfört perioden = antal vårddygn dividerat med 243 dagar (januari-september), för prognosen = antal 
vårddygn dividerat med 365, vilket kan ge ett lägre antal årsplaceringar. 
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Familjehem och 
konsulentstödda 
familjehem 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

mnkr -15,8 -7,3 46 % -11,2 4,6 -15,2 -15,4 

Årsplaceringar *) 43,2 32,8 76 % 32,3 -10,9 43,7 40,2 

Dygnskostnad kr -1 000 -913 91 % -949 51 -950 -1 050 

*) Bokfört perioden = antal vårddygn dividerat med 243 dagar (januari-september), för prognosen = antal 
vårddygn dividerat med 365, vilket kan ge ett lägre antal årsplaceringar. 

  

 

 

Ensamkommande flyktingbarn 

Antal ensamkommande har fortsatt att minska i och med att flera av ungdomarna fyllt 20 år och 
avslutats samt att anvisningarna är relativt få. Under andra tertialen har ett asylsökande 
ensamkommande flyktingbarn tillkommit. 

Ensamkommande 
flyktingbarn 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

mnkr * 0,5 0,2 45 % 0,4 -0,1 -1,0 -2,6 

Antal 
ensamkommande 
barn 

7 9 124 % 9 2 8 20 

* Kostnad minus ersättning från 
Migrationsverket 
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Individ och familjeomsorg (IFO) vuxen 
 

Individ och familjeomsorgen har fortsatt positiv utveckling efter att nya rutiner har framarbetats 
inom ekonomiskt bistånd samt att den nya insatsen stödboendet Runristaren har startats. Utfallet 
för perioden januari - september och prognosen för helåret är i linje med budget. 

HVB vuxna har ett underskott på -1,3 mnkr i prognos, beroende på fler placeringar än budgeterat. 
En kompetensförstärkning har gjorts då en förste socialsekreterare missbruk har anställts, vilket 
förväntas ge effekt både gällande rättssäkerhet och kostnadseffektivitet framåt. Ekonomiskt bistånd 
prognostiserar ett överskott på +0,5 mnkr i utbetalt försörjningsstöd jämfört med budget. 

IFO - Vuxen (mnkr) 
Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Total -73,1 -47,2 65 % -73,9 -0,8 -77,0 -61,5 

HVB vuxna -6,7 -6,8 101 % -8,1 -1,3 -13,7 -7,1 

Alkohol & narkotika 
rådgivning 

-4,9 -2,6 52 % -4,9 0,0 -4,7 -3,5 

Ekonomiskt bistånd -22,4 -13,9 62 % -21,9 0,5 -23,0 -18,4 

Arbetscoachning -4,1 -2,4 60 % -3,8 0,2 -3,7 -1,9 

Boendestöd psyk, 
internt 

-9,0 -5,5 61 % -9,0 0,0 -7,2 -7,4 

Särsk boendeform 
psyk, externt 

-9,9 -6,3 64 % -9,6 0,2 -9,5 -6,0 

Stödboende 
Runristaren 

-4,3 -2,0 47 % -3,8 0,5 0,0 0,0 

Myndighet IFO -
 vuxen 

-7,5 -4,9 66 % -8,0 -0,5 -9,5 -8,3 

Övriga -4,3 -2,7 63 % -4,7 -0,4 -5,8 -8,9 

 

  



Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 2021 37(50) 

HVB vuxna och Särskild boendeform psyk, extern 

HVB vuxna har ett underskott på -1,3 mnkr i prognos, beroende på fler placeringar än budgeterat. 
Målgruppen är komplex och arbetet med en rättssäker och kostnadseffektiv behandlingskedja 
fortgår om än i ett långsammare tempo än estimerat. En ny befattning, förste socialsekreterare, har 
införts under andra halvåret med syfte att få en stabil enhet med fokus på förebyggande insatser och 
en bredare insatsmix. Antal placeringar förväntas gå ned successivt under året. 

Placeringar inom socialpsykiatrin är konstant, vilket återspeglas i utfall och prognos för 2021. 

HVB vuxna 
Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

mnkr -6,7 -6,8 101 % -8,1 -1,3 -13,7 -7,1 

Årsplaceringar *) 8,6 14,6 170 % 11,1 2,5 17,0 6,4 

Dygnskostnad kr -2 150 -1 915 89 % -1 990 160 -2 195 -3 029 

*) Bokfört perioden = antal vårddygn dividerat med 243 dagar (januari-september), för prognosen = antal 
vårddygn dividerat med 365, vilket kan ge ett lägre antal årsplaceringar. 

  

 

  

Särsk boendeform 
psyk, externt 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

mnkr -9,9 -6,3 64 % -9,6 0,2 -9,5 -6,0 

Årsplaceringar *) 11,3 11,1 98 % 10,9 -0,4 11,1 7,3 

Dygnskostnad kr -2 400 -2 347 98 % -2 424 -24 -2 338 -2 239 

*) Bokfört perioden = antal vårddygn dividerat med 243 dagar (januari-september), för prognosen = antal 
vårddygn dividerat med 365, vilket kan ge ett lägre antal årsplaceringar. 
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Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd visar i prognos ett överskott på +0,5 mnkr för utbetalt försörjningsstöd jämfört 
med budget. I enlighet med framtagen handlingsplan har förändringsarbetet inom enheten 
genererat en positiv utveckling gällande överensstämmelse mot lagstiftning, rättssäkerhet och 
kostnadsutveckling. I utfall ses en minskning av kostnaden för tillfälliga boenden, utifrån att 
handläggningen har förändrats. 

Ekonomiskt bistånd 
Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

mnkr -22,4 -13,9 62 % -21,9 0,5 -23,0 -18,4 

Utbetalt 
försörjningsstöd 

-20,7 -13,2 64 % -20,2 0,5 -20,1 -16,3 

Tillfälliga boenden -1,7 -0,7 41 % -1,7 0,0 -2,9 -2,1 

 

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskar successivt som ett resultat av ett aktivt arbete med 
kvalitetsbristkostnader genom exempelvis handlingsplaner, krav på fullständiga läkarintyg, 
reviderade rutiner samt ett nära och agilt samarbete inom förvaltningen. Vallentunas mottagande 
av kvotflyktingar påverkar antalet hushåll och under 2020-2021 mottogs färre individer/familjer än 
tidigare perioder, vilket resulterar i att aktuella hushåll under glappet var lägre. 
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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 och fått ett ökat egenvärde och minskad psykisk ohälsa. 

Arbetscoachning Perioden 

Antal pågående kunder 28 

Antal nya kunder 16 

Antal avslut 25 

Kommit ut i anställning 6 

Vidare till Arbetsförmedlingen 12 

Flyttat från kommunen 1 

Åter till myndighetsavdelningen 6 
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Äldreomsorg 

Äldreomsorgen är det verksamhetsområde som har påverkats mest av pandemin även ekonomiskt. 
Utfall och prognos kan inte redovisas så att det exakt går att jämföra respektive verksamhet 
inklusive och exklusive covid-19 samt över tid, men jämfört med tidigare rapporter för 2021 är nu 
jämförbarheten bättre i och med att både redovisade covid-19 kostnader samt intäkter från 
Socialstyrelsen har fördelats ut på verksamhetsområdena. Totalt inklusive covid-19 påverkan visar 
prognosen ett underskott på -2,8 mnkr, varav -2,6 mnkr är covidrelaterat. Exklusive covid-19 
kostnader/intäkter är prognosen -0,2 mnkr underskott. 

I utfallet ses en ökad intäktsnivå jämfört med tidigare år i och med nya avgifter från och med januari 
2021. Inom hemtjänsten syns en tydlig trend av ökning av hemtjänsttimmar vad gäller 
omsorgsbehov, däremot ökar inte servicetimmar i samma utsträckning. För hemtjänst i egen regi 
visas ett underskott jämfört med budget på -3,2 mnkr, vilket beror på flera olika faktorer, covid-19 
påverkar med -1,7 mnkr, antal timmar har ökat jämfört med budget och dessutom påverkar mixen 
med fler omsorgstimmar. För särskilda boenden äldre var det en överdödlighet under början av 
2021 och i dagsläget är det är fortsatt ingen kö till särskilda boenden. 

Äldreomsorg 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Total -212,2 -138,5 65 % -215,1 -2,8 -205,7 -209,7 

Hemtjänst, extern -15,2 -8,7 57 % -13,3 1,9 -14,2 -15,0 

Hemtjänst, intern -40,7 -30,1 74 % -43,9 -3,2 -42,4 -44,7 

Särskilt boende, 
extern 

-58,4 -36,8 63 % -58,2 0,2 -54,9 -49,7 

Särskilt boende, 
intern 

-64,9 -42,0 65 % -66,0 -1,2 -62,9 -64,4 

HSL - Äldreomsorg -11,0 -7,2 66 % -11,1 -0,1 -10,8 -10,4 

Myndighet 
äldreomsorgen 

-7,6 -4,9 64 % -7,4 0,2 -7,4 -8,0 

Övriga -14,4 -8,9 62 % -15,1 -0,7 -12,9 -17,5 

 

Hemtjänst 

De underskott som visas i utfall och prognos är relaterat till covid-19 kostnader (exklusive covid-19 
är prognos +0,3 mnkr jämfört med budget). Det syns en tydlig trend av ökning av hemtjänsttimmar 
vad gäller omsorgsbehov, vilket visar på ett ökat behov under tertial 2. Under sommaren har många 
utskrivningar skett från slutenvården där behovet av omfattande hemtjänst har varit stor. I utfall 
har antal timmar jämfört med budget ökat inom egen regi, medan timmar externa utförare minskat. 
I prognos estimeras en ökning av timmar successivt under året. Årets prognos på 154 318 timmar är 
dock lägre än budgeterat. En faktor som spelar in är att när det inte finns någon kö till särskilt 
boende, så äldre får snabbare en plats på särskilt boende och därmed går hemtjänsttimmarna ner. 

Insatser som beviljats under våren 2021 har i vissa fall anpassats efter nuvarande samhällssituation 
och det har skett en ökning av beviljade insatser som avlösning, ledsagning, promenader samt 
sällskap vid måltid för att minska äldres isolering under pandemin. 

Hemtjänst 
Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

mnkr -55,9 -38,8 69 % -57,3 -1,3 -56,6 -59,7 

Hemtjänst timmar 163 885 102 923 63 % 154 318 -9 567 160 274 158 146 

Timkostnad kr -341 -377 110 % -371 -30 -353 -377 
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Särskilt boende äldre 

Särskilt boende äldre visar totalt sett för boenden i egen regi och externa placeringar ett 
prognostiserat underskott mot budget på -0,9 mnkr. Inom särskilt boende egen regi påverkar ökad 
matkostnad med -1,0 mnkr jämfört med budget. Antal kunder på särskilt boende har minskat då det 
har varit överdödlighet under tertial 1. I dagsläget är det fortsatt ingen kö till särskilt boende i 
Vallentuna kommun. En liknande situation ses hos flera kommuner i landet. Under tertial 2 har 
ingen utökning av placeringar i extern regi gjorts. En trend inom befintliga platser vad gäller behov 
är att antalet kunder med demenssjukdom ökar och antalet kunder med somatiska sjukdomar 
minskar, därav ökar också kostnad per kund i genomsnitt. 

Äldreomsorg, 
särskilt boende 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

mnkr -123,3 -78,8 64 % -124,2 -0,9 -117,9 -114,1 

Antal kunder 
genomsnitt 

208* 199 96 % 202 -6,2 204 194 

Kostnad per kund 
genomsnitt (kr) 

-593 245 -595 019 100 % -615 979 -22 734 -577 263 -588 144 
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Funktionsnedsättning - LSS 

För Funktionsnedsättning enligt LSS är utfall under budget och prognosen visar ett överskott med 
+9,6 mnkr. Kostnadsnivån är lägre än föregående år, framförallt inom bostad särskild service Vuxen 
enligt LSS, där det är färre placeringar 2021 jämfört med föregående år och där en aktiv översyn av 
befintliga kostnader för olika placeringar gjorts och fått positiv kostnadseffekt. 

Personlig assistans visar ett underskott -3,4 mnkr i prognos, då antalet kunder har ökat. För ett 
flertal andra verksamheter prognostiseras mindre avvikelser. Inom Övriga LSS påverkar att en 
insats för barnboende har upphört positivt i prognosen. 

Funktionsnedsättni
ng - LSS (mnkr) 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Total -200,6 -122,0 61 % -191,1 9,6 -193,9 -200,8 

Bostad särskild 
service Vuxen 
extern LSS 

-68,8 -38,4 56 % -60,2 8,6 -69,2 -64,9 

Bostad särskild 
service Vuxen 
intern LSS 

-41,0 -26,5 65 % -41,1 -0,1 -40,6 -43,9 

Daglig verksamhet 
extern LSS 

-11,9 -6,5 55 % -11,8 0,1 -11,4 -11,7 

Daglig verksamhet 
intern LSS 

-17,8 -11,5 65 % -17,7 0,0 -17,3 -18,0 

Korttidsvistelse 
extern LSS 

-3,2 -1,3 40 % -2,7 0,4 -3,4 -4,8 

Korttidsvistelse 
intern LSS 

-6,2 -4,2 67 % -6,3 0,0 -5,9 -7,4 

Personlig assistent 
LSS 

-14,4 -12,0 84 % -17,7 -3,4 -15,0 -18,2 

Turbundna resor -6,1 -3,8 61 % -6,1 0,0 -6,1 -6,3 

Myndighet LSS -5,8 -3,7 64 % -5,6 0,1 -3,7 -3,2 

Övriga LSS -25,5 -14,0 55 % -21,6 3,8 -21,3 -22,4 
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Bostad särskild service LSS 

Bostad särskild service LSS visar ett överskott med +8,5 mnkr jämfört med budget. Den översyn av 
befintliga kostnader för olika placeringar som pågår i syfte att sänka månadskostnaden har lett till 
en stor kostnadsminskning totalt sett. Översynen handlar främst om att förhandla och/eller att se 
över förutsättning för placering i egen regi eller inom ramavtal. Dessutom har antal kunder varit 
något lägre än förväntat, där en förklaring är ett lägre inflöde av nyansökningar. Vissa kunder väljer 
att i och med coronapandemin att avvakta med att ansöka om bistånd till boende enligt LSS och bor 
istället kvar hemma längre. 

Bostad särskild 
service LSS 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

mnkr -109,8 -65,0 59 % -101,3 8,5 -109,8 -108,8 

Årsplaceringar *) 115,5 106,8 92 % 108,9 -6,6 117,7 117,6 

Kostnad per kund 
genomsnitt (kr) 

-950 724 -916 094 96 % -930 367 20 358 -933 220 -925 170 

*) Bokfört perioden = antal vårddygn dividerat med 243 dagar (januari-september), för prognosen = antal 
vårddygn dividerat med 365, vilket kan ge ett lägre antal årsplaceringar. 

  

  

 

  

  



Socialnämnden, Delårsrapport januari-augusti 2021 44(50) 

Daglig verksamhet LSS 

LSS daglig verksamhet är en del av kommunens valfrihet och påverkas av antal kunder som väljer 
egen regi respektive en extern utförare, av kundernas behovsnivåer samt av antal fattade beslut. 
Coronapandemin har haft en positiv effekt på resultatet i tertial 2, då flera hemmaboende kunder 
har valt att inte ansöka om insatsen. 

Daglig verksamhet 
LSS 

Budget 
2021 

Bokfört 
perioden 

% 
Prognos 
2021 

Avvikelse 
Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

mnkr -29,7 -18,0 61 % -29,6 0,1 -28,7 -29,8 

Årsplaceringar *) 113,5 106,3 94 % 107,3 -6,2 104,4 108,0 

Kostnad per kund 
genomsnitt (kr) 

-261 445 -255 239 98 % -275 762 -14 317 -274 904 -275 926 

*) Bokfört perioden = antal vårddygn dividerat med 243 dagar (januari-september), för prognosen = antal 
vårddygn dividerat med 365, vilket kan ge ett lägre antal årsplaceringar. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) 

Projekt 
Budget 

2021 
Bokfört 

perioden 
% 

Prognos 
2021 

Avvikels
e mot 

budget 

Totalt (mnkr) 3,0 0,8 27 % 1,0 2,0 

Årligt anslag 3,0     

Atriumgård Väsbygården  0,5  0,5  

Öppenvård vuxen, verksamhetsanpassning  0,3  0,5  

      

Hyresgästanpassning dagverksamhet Östanbo klart. 

Öppenvård vuxen, verksamhetsanpassning är pågående projekt. 

  

Analys och kommentar 

Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) 

Projekt 2021 Totalt, projekt 
Klart 
år 

 Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos  

Totalt (mnkr) 4,0 2,5 2,5 4,0 2,5 2,5 2021 

Atriumgård 
Väsbygården 

4,0 2,5 2,5 4,0 2,5 2,5 2021 

Analys och kommentar 

Atriumgård Väsbygård är klart. 
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Medarbetare nämnden 

Personal 

  
Utfall  

perioden 

Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda 491 514 517 

Varav tillsvidareanställda 442 467 477 

Antal årsarbetare 451 471 465 

Medelålder (år) 46,5 46,4 46,1 

Medellön (tkr) 32,4 31,0 30,8 

Medianlön (tkr) 29,0 28,3 27,5 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal 

  
Utfall  

perioden 

Helår 
2020 

Helår 
2019 

Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 49,6 % 44,6 % 46,7 % 

Sjukfrånvaro fördelad på kön    

Män 6,1 % 6,1 % 4,3 % 

Kvinnor 7,7 % 10,4 % 7,7 % 

Sjukfrånvaro fördelad på ålder    

29 år och yngre 3,5 % 7,5 % 5,5 % 

30 - 49 år 7,4 % 10,1 % 7,3 % 

50 år och äldre 9,0 % 10,3 % 7,6 % 

Samtliga 7,4 % 9,7 % 7,1 % 
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Personalomsättning % 

  
Utfall 

perioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Tillsvidareanställda medarbetare 11,6 % 9,9 % 18,5 % 

  

 

  

Jämställdhet och mångfald % 

  
Utfall 

perioden 
Helår 
2020 

Helår 
2019 

Antal anställda, andel män 13 % 14 % 14 % 

Sammanfattande analys och kommentar 

Den 31 augusti 2021 hade socialnämnden 491 månadsavlönade medarbetare varav 442 
tillsvidareanställda, motsvarande 451,3 årsarbetare. Antalet medarbetare har totalt sett minskat 
sedan föregående år och period, vilket främst var relaterat resurseffektiviseringar inom central 
administration. 

Den totala sjukfrånvaron i procent de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid uppgick till 7,4 
procent, vilket var i nivå med helåret 2019 (7,1). Den totala sjukfrånvaron har fortsatt minska 
jämfört med föregående tertial (9,0), helåret 2020 (9,7), samt samma period föregående år (9,3) 
vilket är en positiv utveckling. Sjukfrånvaron minskade bland både kvinnor, män och i samtliga 
åldersgrupper jämfört med föregående år. Vallentuna kommun som helhet och socialnämnden har 
sedan våren 2020 arbetat kontinuerligt med aktiva skyddsåtgärder i försök att minimera 
smittspridning. Hela organisationen har sedan dess anpassats efter nya förutsättningar och följt 
utvecklingen vad gäller myndigheternas rekommendationer. Det resulterade i ett tydligare 
förhållningssätt och framtagande av rutiner och arbetssätt som under året kunnat anpassas efter 
respektive verksamhets behov och förutsättningar. 

Av den totala sjukfrånvaron under perioden, uppgick andelen långtidssjuka mer än 60 dagar till 
49,6 procent vilket är i nivå föregående perioder och år. Det kontinuerliga arbetet med tidiga 
rehabiliteringsinsatser och aktiva åtgärder som underlättar för individer att återgå i arbete är ett 
fortsatt prioriterat område. Arbetssättet som även innefattar stödjande samtal mellan chef och 
medarbetare vid korttidssjukfrånvaro väntas fortsatt bidra till sjunkande ohälsotal. 
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Personalomsättningen uppgick till 11,6 procent vilket motsvarar 53 tillsvidareanställningar som 
avslutats under perioden, vilket var högre jämfört med samma period föregående år (6,3). Ökningen 
är främst relaterad till resurseffektiviseringar inom central administration, samt en mindre ökning 
av personalomsättning på hemtjänst och särskilt boende äldre. Nyckeltalet följs upp löpande och i 
verksamhetsrapporten vid årsslut för att få med en hel period i analysen. 

Kommunens årliga medarbetarundersökning som bestod av en fördjupad medarbetarenkät 
omfattande ca 50 frågor, samt mätning av hållbart medarbetarengagemang (HME) genomfördes 
under april månad. Svarsfrekvensen var 84 procent och resultatet presenterades i maj. Resultatet 
visade att medarbetarna i kommunen som helhet i mycket hög grad upplever att deras arbete 
engagerar dem (95%) och att man totalt sett är nöjd med sin nuvarande arbetssituation. 
Förtroendet för kommunledningen och att man vill rekommendera Vallentuna kommun som 
arbetsgivare är några av de frågor som ökat allra mest i årets undersökning. Resultatet i år var extra 
glädjande då alla medarbetares arbetsförutsättningar under lång tid påverkats på olika sätt av den 
rådande pandemin. Resultatet visade också en ökning för kommunen som helhet i den årliga HME-
undersökningen. Återigen ökade kommunens resultat både totalt och för de tre indexområdena 
motivation, ledarskap och styrning. 

Socialförvaltningen bibehöll det höga HME-resultatet totalt sett jämfört med föregående år och 
stärktes inom indexområdet ledarskap. De största positiva förändringarna berörde frågor som 
exempelvis förtroendet för ledningen på förvaltningen, samt chefernas förmåga att tydliggöra 
förväntningar, visa uppskattning och ge stöd i arbetet. De totala HME-resultaten stärktes också 
inom områdena hemtjänst, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. De totala HME-
resultaten minskade något inom områdena särskilt boende, äldreomsorg samt omsorg om personer 
med funktionsnedsättning, men resultaten är fortfarande i nivå med Socialförvaltningen totalt sett 
och kommunen som helhet, vilket är mycket positivt. 

Myndighetsavdelningens totala HME-resultat ökade och påverkades av en markant förbättring 
inom indexområdet ledarskap, medan övriga indexområden minskade något. Utföraravdelningen 
bibehöll det höga HME-resultatet från föregående år med små förändringar inom respektive 
indexområde. Inom stab minskade resultaten inom samtliga indexområden jämfört med föregående 
års mätning. Utifrån de organisationsförändringar som genomförts samt utmaningar att hantera 
ledarskapet i samband med rekryteringen av ny stabschef förväntas resultaten inom stab att stärkas 
vid nästa mätning. 

De positiva utfallen visar att det systematiska arbetet med att utveckla kommunen som arbetsgivare 
har lönat sig samt att kommunens prioriteringar inom ledarskap, medarbetarskap, kvalitets- och 
verksamhetsutveckling fortsätter vara framgångsrikt. Socialnämndens verksamheter kommer att 
arbeta vidare med resultatet av medarbetarenkäten på avdelningsnivå med aktiviteter för att bevara 
styrkor och förbättra utvecklingsområden under hösten 2021. 
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Medarbetarenkät 2021 

Område 
Kommune

n, totalt 
Socialförvaltning

en 

Särskilt 
boende, 

äldreomso
rg 

Hemtjänst, 
äldreomso

rg 

Omsorg om 
personer med 

funktionsnedsättn
ing 

Individ- och 
familjeomso

rg 

Motivati
on 

83 82 80 87 81 82 

Ledarska
p 

85 87 84 93 86 90 

Styrning 83 84 84 88 82 84 

HME 84 85 83 89 83 86 

Medarbetarenkät 2020 

Område 
Kommune
n totalt 

Socialförvaltninge
n 

Särskilt 
boende 
äldreomsor
g 

Hemtjänst 
äldreomsor
g 

Omsorg om 
personer med 
funktionsnedsättni
ng 

Individ
- och 
familje
-
omsor
g 

Motivatio
n 

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 

Medarbetarenkät 2021 

Område 
Kommunen  

totalt 
Socialförvaltningen 

Myndighets-
avdelningen 

Stab Utföraravdelningen 

Motivation 83 82 80 77 83 

Ledarskap 85 87 90 81 87 

Styrning 83 84 84 73 85 

HME 84 85 85 77 85 

Medarbetarenkät 2020 

Område 
Kommunen 

totalt 
Socialförvaltningen 

Myndighets-
avdelningen 

Stab Utföraravdelningen 

Motivation 83 84 83 87 84 

Ledarskap 83 86 80 93 86 

Styrning 81 85 81 83 86 

HME 82 85 81 88 85 
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