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1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle
Året har till stor del präglats av att förhindra smittspridning av Covid-19 i alla verksamheter. I 
inledningen av året vaccinerades brukarna och därefter erbjöds också personalen första och 
andra dosen. I slutet av året har både brukare och personal erbjudits den tredje dosen.

Flera av de arbetssätt och rutiner som genomförts under pandemin kommer fortsatt gälla tills 
nya rekommendationer kommer från myndigheterna. Det är viktigt med följsamhet till 
rutinerna då vaccinet skyddar mot svår sjukdom men inte helt från insjuknande och eventuell 
smittspridning. Även milda symptom kan leda till svåra följder för äldreomsorgens målgrupper. 
Verksamheten förväntar sig att arbetssätt och rutiner fortsatt kommer gälla under 2022.

Under sommaren gick det att genomföra musikevenemang på ett smittsäkert sätt på vård- och 
omsorgsboendena vilket var uppskattat och som också uppmärksammades i media.

Med stöd av statsbidrag har äldreomsorgen gjort en satsning på att öka kompetensen bland 
omvårdnadspersonal. I samverkan med Viskadalens folkhögskolan i Seglora och vård- och 
omsorgscollege har medarbetare getts möjlighet att utbilda sig till undersköterska.  Vid 
årsskiftet 2021/2022 beräknas de första 13 vara klara undersköterskor och därefter 8 
undersköterskor under februari.

Under året så har förvaltningen implementerat ett nytt verksamhetssystem, Life Care, vilket är 
ett dokumentationssystem som all personal inom äldreomsorgen använder sig av. Detta 
säkerställer informationsöverföring, dokumentationskrav mellan vårdgivare och professioner 
samt ger möjlighet att i förlängningen öka tillgängligheten för medborgarna till myndigheten, 
så kallad 24–7 myndighet. Implementeringen har försvårats med anledning av covid-19 och 
utbildningsinsatser har fått genomföras via webb samt instruktionsfilmer som har tagits fram 
för att underlätta införandet. Implementeringen har fallit väl ut men utveckling och 
kvalitetssäkring av arbetssätt och rutiner är ett löpande arbete framöver.

Brukarundersökningen blev försenad från Socialstyrelsen och därför finns inget resultat för 
2021 utan det förväntas att redovisas under våren enligt uppgifter från Socialstyrelsen. Detta 
påverkar årsrapporten då det saknas uppdaterad data till ett stort antal av målen som ska 
följas upp i årsrapporten.

Personalförsörjningen är och har varit en utmaning under året och rekryteringsläget för både 
utbildad omvårdnadspersonal och sjuksköterskor är ansträngt. Främst sjuksköterskor är 
mycket svårt att rekrytera. Hemsjukvården har dessutom varit extra utsatt då 
arbetsuppgifterna med vaccineringen varit mycket tidskrävande.
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2 Verksamhet

2.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög 
grad Delvis I låg grad Inte alls

Vård och omsorg om äldre X

Kommunal hälso- och sjukvård X

Nämndens bedömning

Nämnden har i hög grad uppfyllt sitt uppdrag både gällande kommunal hälso- och sjukvård 
och vård och omsorg om äldre. Bedömningen grundar sig på nedanstående sammanfattning 
samt uppföljningen från delårsrapporten och patientsäkerhetsberättelsen.

I nämndplanen 2021–2022 fastställde äldreomsorgsnämnden följetal för vård och omsorg 
samt kommunal sjukvård kopplade till grunduppdraget. Följetalen preciserar vilken nivå som 
grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt sitt grunduppdrag.

Vård och omsorg om äldre

Följetal inom vård och omsorg:

 Andel överklaganden där kommunens beslut fått bifall - Resultatet för året visar att i 88 
procent av de överklagningar som går till rätten får kommunen bifall. 

 Tid från ansökan till beslut, biståndshandläggning – Verksamheten kan inte få fram 
uppgifter i verksamhetssystemet för att täcka alla ansökningar. Förvaltningen har 
informerat systemleverantören om denna brist. 

 Tid från beslut till verkställighet, biståndshandläggning boende – mindre än 3 månader 
är målet. Det har enbart varit ett beslut som inte verkställts på 3 månader under året. 
Där inväntades att renovering skulle bli klar innan inflytt. 

 Tid från ansökan till beslut, färdtjänst – mindre än 3 månader, är inom målet. - 
Resultatet för året visar att handläggningen aldrig är längre än två veckor, oftast fattas 
ett beslut inom en vecka.

 Tid från ansökan till beslut, bostadsanpassningsbidrag – mindre än 3 månader, är inom 
målet. Handläggningstiden är i genomsnitt 59 dagar. det som främst påverkar 
handläggningstiden är att få fram kostnadsförslag och även ägarmedgivanden i de fall 
den sökande bor i en hyres- eller bostadsrätt.

Kommunal hälso- och sjukvård

 Vårdtid som utskrivningsklar är medeltal dagar som patienter från Mark har varit kvar 
på sjukhuset efter att de blivit utskrivningsklara. Godkänd nivå är under 3 dagar och 
Marks kommun har under året ett snitt på 0.3 dagar. 

 Följsamhet till basala hygienrutiner (nationell punktprevalensmätning), andel. Godkänd 
nivå 60–100%. Marks kommun har 79,5% för riket är motsvarande siffra 67,8 %

Med anledning av covid-19 har verksamheten fått genomföra åtgärder som har inneburit att 
brukare inte fått bistånd i form av dagverksamhet verkställt. Verksamheten öppnade upp 
under våren men pausades igen i inledningen av 2022 på grund av smittläget.

Det har varit ett stort fokus på att begränsa smittspridningen samt följsamhet till 
myndigheters rekommendationer och riktlinjer vilket har medfört att andra delar av kvalitets- 
och utvecklingsarbetet fått stå tillbaka. Under perioden har nämnden inte haft fler avvikelser 
eller vårdskador jämfört med föregående år.

 

2.2 Uppföljning av samarbete mellan nämnderna

Enligt Marks kommuns budget 2021–2024 ska nämnderna redovisa vilka samarbeten som 
finns, hur det genomförs och vilket resultat som uppnåtts. De 2–5 väsentligaste samarbeten 
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på nämndsnivå eller på förvaltnings-/verksamhetsnivå ska redovisas.

Aktuella samarbeten med andra 
nämnder Genomförande Resultat

Dialogmöten med teknik- och 
serviceförvaltningen

Kommunikation och dialog, 
utveckling av rutiner på ledningsnivå

Funktionell och ändamålsenlig 
användning av lokaler, kost och 
städ, transportmedel samt 
löneservice. Arbete pågår och 
kontinuerliga förbättringar sker.

Vård- och omsorgscollege i 
samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen

Regelbundna möten i lokal styrgrupp 
och samverkansgrupp, 
verksamhetschefer och rektorer

Vård- och omsorgscollege är 
nationellt och skall verka för en 
attraktivare utbildning inom vård 
och omsorg (undersköterskor). 
Samarbetet bidrar i arbetet kring 
kompetensförsörjning och leder till 
fler utbildade undersköterskor och 
omsorgspersonal. Även handledare 
och språkombud utbildas. Personal 
utbildas kontinuerligt och höjer 
kvaliteten på verksamheten.

Närvårdssamverkan tillsammans 
med barn- och 
utbildningsförvaltningen och 
samhällsutvecklingsenheten

Regelbundna möten som 
sammankallas av socialförvaltningen 
(ledningsgrupp och arbetsgrupper 
mellan kommunen och VGR)

Exempel på resultat: Arbetet med 
SIP:ar (samordnad individuell plan) 
har aktualiserats och fått högre 
prioritet. En arbetsgrupp kring 
psykisk hälsa har etablerats och 
arbetet i denna har gjort att frågan 
fått högre legitimitet.

Utöver ovan, pågår andra samarbeten såsom inom trygghetsråd, strategisk miljöarbetsgrupp, 
dataskydd och kommunövergripande nätverk.

Äldreomsorgsnämnden har även gemensam ledning, administration och rutiner med 
socialnämnden.

2.3 Övrig uppföljning till nämnden

Äldreomsorgsnämnden har utöver de områden som beskrivs som nämndmål prioriterade 
områden som verksamheten ska arbeta utifrån.

-Jämlik och jämställd verksamhet

Verksamheten ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.

Handläggarenheten arbetar med jämlikhet genom att följa upp exempelvis se hur olika 
insatser ser ut för olika grupper.

Generellt inom äldreomsorgen är det fler kvinnor som har insatser och stöd. Vad gäller antal 
beviljade hemtjänsttimmar är de fördelade lika mellan män och kvinnor.

Resultatet av brukarundersökningen för 2021 är inte tillgängligt på grund av försening hos 
Socialstyrelsen som organiserar undersökningen. Resultatet från senaste undersökningen 
visade att kvinnorna brukar ligga någon procentandel lägre i nöjdhet även om verksamheten 
brukar redovisa ett högt resultat generellt.

- Ökad grundbemanning

Äldreomsorgen har ökat antalet tillsvidareanställningar med cirka 50 medarbetare under 2021. 
Antalet tidsbegränsade anställningar har minskat i motsvarande omfattning.  Antal 
timavlönade är på samma nivå som tidigare och ligger enligt Socialstyrelsens beräkning på en 
låg nivå i jämförelse med andra kommuner.

Äldreomsorgen har under året arbetat med så kallade "Covid-anställningar" för att möta upp 
den sjukfrånvaro och vård av barn som är pandemi-relaterad. Anställningarna avslutades den 
sista augusti då smittläget i samhället förbättrats. Anställningarna har finansierats med 
statsbidrag för kommunens Covid-kostnader. De flesta medarbetare som var Covid-anställda 
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har stannat kvar inom verksamheten och deras anställning övergått till andra 
anställningsformer.

 - Ökad medicinsk kompetens

Trots verksamhetens påfrestningar under året så har flera satsningar genomförts.

Äldreomsorgslyftet ger en ökad medicinsk kompetens bland omvårdnadspersonalen. 13 
undersköterskor är klara med sina utbildningar och flera medarbetare fortsätter sin påbörjade 
utbildning under 2022.

Kompetensutvecklingsinsatser inom sjuksköterskeorganisationen har påbörjats. 
Utbildningen för sjuksköterskor består av både avancerad hemsjukvård och palliativ vård.

 Strukturen för palliativ vård utgår från det nationella vårdprogrammets fyra hörnstenar; 
symtomlindring, närståendestöd, kommunikation och relation samt teamarbete. 

 Avancerad hemsjukvård inkluderar att möta olika vårdbehov utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt samt aktuella författningar. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges 
på kvartsfart. utbildningen kommer att erbjudas alla sjuksköterskor inom verksamheten 
med start hösten 2021 och några år framåt.

För att klara omställningen till Nära vård så behövs det förändringar inom kommunal hälso- 
och sjukvård. Kommunen har genom medverkan i regionala nätverk och uppföljning av 
processen arbetat med förberedelser och djupare förståelse av konsekvenserna för 
verksamheterna. Med detta som bakgrund har nämnden fokus på det strategiska 
utvecklingsarbetet som krävs för att möta behovet och klara uppdraget inom nära vård.

Nämnden har under året ökat antal sjuksköterskor och arbetat fram nya 
kompetensutvecklingsplaner samt omorganiserat Bemanningsenheten med syfte att utveckla 
rekryteringsprocess, introduktionsarbete och kompetensutveckling.
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3 Måluppföljning
Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som 
utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

3.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska de som behöver få 
bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

Kommungemensamma mål: All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare 
och anhöriga

Nämndens mål: All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021

Andel brukare i vård och omsorgsboende med 
aktuell genomförandeplan (%) 97 93 63 85

Andel brukare i hemtjänsten med aktuell 
genomförandeplan (%) 80 83 66 80

Andel brukare i vård och omsorgsboende med aktuell genomförandeplan (%)

Vid mätning i december 2021 hade 63% av brukarna på vård och omsorgsboende en aktuell 
genomförandeplan. Införandet av nytt verksamhetssystem har påverkat resultatet tillsammans 
med den höga belastningen under hösten i verksamheten.

Inom vård- och omsorgsboende har verksamheten tidigare inte dokumenterat utifrån 
Individens behov i centrum (IBIC). Det har inneburit att samtliga genomförandeplaner behöver 
göras om i och med att verksamheten fick ett nytt dokumentationssystem samt att all personal 
behövde kompetens inom IBIC. Under hösten har verksamheten haft ytterligare en 
utbildningsdag för dokumentationsombuden där en genomgång i dokumentationssystemet och 
IBIC repeterades. Verksamheten gör en uppföljning av genomförandeplanerna i början av 
2022.

Det nya dokumentationssystemet kommer fortsättningsvis underlätta uppföljningen och ger 
påminnelser när det är tid för uppföljning av planerna.

Andel brukare i hemtjänsten med aktuell genomförandeplan (%)

Vid mätning i december 2021 så hade 66% av brukarna i hemtjänsten aktuell 
genomförandeplan. Införandet av nytt verksamhetssystem har påverkat resultatet tillsammans 
med den höga belastningen under hösten i verksamheten.

I det nya systemet så är det enklare att följa upp planerna till skillnad mot tidigare. Det 
underlättar för verksamheterna att se när det är dags för uppföljning istället för att manuellt 
försöka hålla ordning på det. Även inom hemtjänsten så har det varit en genomgång med 
dokumentationsombuden under hösten med en uppföljning i inledningen på 2022.
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Kommungemensamma mål: Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet

Nämndens mål: Verksamheten baseras på brukares erfarenheter, yrkesverksammas praktik och 
bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (EBP)

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021

Andel personer nöjda med bemötande från 
personalen - hemtjänst (%) 97 98 98 97

Andel personer nöjda med bemötande från 
personalen - vård- och omsorgsboende (%) 96 94 94 95

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

20 19 19 ≤18

Andel brukare inom målgruppen med 
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 
Demens på vård- och omsorgsboende som har 
en uppdaterad skattning enligt BPSD

65 ≥ 70

Senaste brukarundersökningens resultat är 2020 läggs in som resultat även 2021 då uppgift saknas.

Andel personer nöjda med bemötande från personalen - hemtjänst (%)

Brukarundersökningen försenades från Socialstyrelsen vilket innebär att det inte finns några 
resultat tillgängliga förrän till våren. Det finns dock inga indikationer på att antalet klagomål 
eller synpunkter ökat som innebär att det skulle innebära försämrat resultat.  

Andel personer nöjda med bemötande från personalen - vård- och omsorgsboende (%)

Brukarundersökningen försenades från Socialstyrelsen vilket innebär att det inte finns några 
resultat tillgängliga förrän under våren. Finns dock inga indikationer på att antalet klagomål 
eller synpunkter ökat som innebär att det skulle vara förändrat bra resultat.

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

I den nationella mätningen i oktober så blev resultatet 19 personal som en brukare möter 
under en 14 dagarsperiod om brukaren har fler än två besök per dag.

Höstens personalfrånvaro har troligtvis påverkat resultatet, då mätningen inför 
delårsrapporten var lägre och visade på 17 personal.

Verksamheten vidtar åtgärder för att minska antalet personal hos en brukare. Bland annat så 
har de två största hemtjänstgrupperna delats upp i mindre grupper. Därefter behöver vi också 
planera för mindre planeringsgrupper inom respektive hemtjänstgrupp.  Svårigheterna som 
finns för att få till planeringen är exempelvis den höga personalfrånvaron, delegeringar och 
körkort. Under våren 2022 kommer hemtjänsten gemensamt arbeta för att ta fram strategier 
för att försöka komma ner i antalet.

Andel brukare inom målgruppen med Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens på 
vård- och omsorgsboende som har en uppdaterad skattning enligt BPSD

På grund av mycket hög belastning på sjuksköterskorna så har detta mål fått nedprioriteras. 
Uppskattningsvis så har 65% av brukare inom målgruppen en uppdaterad skattning.

Dock så har enheterna fortsatt arbeta för brukarna även om dokumentationen är bristfällig. 
Under hösten har 30 administratörer utbildats och det har genomförts flera informationsträffar 
om BPSD-arbetet och möjlighet till stöd kring förbättringsarbete på enheterna. 
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Nämndens mål: Varje person där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar ska känna sig trygg 
och säker i kontakten med vården

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021

Andel personer på vård- och omsorgsboende 
som uppger att det är lätt att vid behov träffa 
en sjuksköterska (%)

74 75 75 74

Senaste brukarundersökningens resultat är 2020 läggs in som resultat även 2021 då uppgift saknas.

Andel personer på vård- och omsorgsboende som uppger att det är lätt att vid behov träffa en 
sjuksköterska (%)

Brukarundersökningen försenades från Socialstyrelsen vilket innebär att det inte finns några 
resultat tillgängliga förrän under våren.

Nämndens mål: God och säker dokumentation i kommunal hälso- och sjukvård

Det har genomförts journalgranskningar av 90 journaler med fokus att följa upp införandet av 
vårt nya verksamhetssystem. Granskningen visar att vi har en bra dokumentation samt att det 
finns områden vi behöver långsikt fortsätta arbeta med. Ytterligare information hänvisas till 
patientsäkerhetsberättelsen 2021

Kommungemensamma mål: Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning

Nämndens mål: Långsiktigt minska antalet fall

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021

Andel tillsvidareanställda som gått 
förflyttningsutbildning 50 ≥ 75

Andel tillsvidareanställda som gått 
webbutbildningen Ett fall för teamet ≥ 50

Förflyttningsutbildningen uppgift är en uppskattad siffra efter rundfrågning bland enhetscheferna.

Andel tillsvidareanställda som gått förflyttningsutbildning

Det har varit svårt att utföra praktiska utbildningar under pandemin. Vissa enheter ligger bra 
till där näst intill alla ordinarie medarbetare har fått en utbildning inom en tvåårsperiod i 
enlighet med målet. Samtidigt finns det enheter där andel utbildade är drygt 50%.

Utbildningar har varit svåra att genomföra enligt plan och i den omfattning som planerat. 
Delvis beroende på personalfrånvaro men också av praktiska orsaker som möjlighet att hålla 
rätt avstånd. Utbildningarna har ställts om till dels mindre grupper men också till digitala 
former, vilket gjort att det ändå kunnat genomföras om än inte i den önskvärda takten.

Under året så har det erbjudits 356 platser på förflyttningsutbildningen och då har 222 
deltagit. En viss frånvaro har det blivit vid varje tillfälle på grund av sjukdom eller att 
verksamheten inte kunnat avstå personalen den dagen.

Pandemin och dess svårigheter kommer innebära att verksamheten kommer att ha en 
utbildningsskuld utifrån den önskade takt som är planerad genom verksamhetens 
kompetensutvecklingsplan. Det gäller inte enbart förflyttningsutbildningen utan också inom 
andra områden.

Andel tillsvidareanställda som gått webbutbildningen Ett fall för teamet

Utbildningen prioriterades bort i flera verksamheter under året. 
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3.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål: Friska medarbetare

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021

Sjukfrånvaron ska minska 7,7 10 10 <= 7%

Sjukfrånvaron ska minska

Sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som föregående år. I och med pandemin har det inte 
varit möjligt att minska den totala sjukfrånvaron. Verksamheten följer folkhälsomyndighetens 
och regeringens rekommendationer vilket innebär att medarbetare ska vara hemma vid minsta 
symptom. Möjligheten att arbeta hemifrån finns inte för merparten av äldreomsorgens 
medarbetare. Kommunens totala sjukfrånvaro är 7,7%.

Nämndens mål: Friska medarbetare (Kommungemensamt mål)

Se kommungemensamt mål med samma namn.

Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021

Alla anställda ska kunna få önskad 
sysselsättningsgrad 97 93 93,5 >= 90%

Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad

Indikatorn visar den genomsnittliga sysselsättningsgraden och inte den önskade. 2021 är 
resultatet 93,5% för den genomsnittliga sysselsättningsgraden.

Medarbetarna får önska tjänstgöringsgrad vid medarbetarsamtal och lönesamtal samt om de 
vill arbeta delad tur eller inte i schemat. Alla tjänster annonseras utifrån heltid.

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021

Personalomsättning (%) 12 14 9 12

Personalomsättning chefer (%) 15 12 5 13

Personalomsättning (%)

Förvaltningens personalomsättning har minskat i jämförelse med föregående år. Kommunens 
totala resultat är 12%

Personalomsättning chefer (%)

Förvaltningens personalomsättning inom chefer har minskat i jämförelse med föregående år.
Kommunens totala resultat är 12%



11

4 Uppföljning av internkontroll

4.1 Årets internkontrollarbete

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde 
är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll.

Internkontrollplanen beslutades i samband med nämndplan 2021–2022. I planen identifierades 
fem risker som förvaltningen har gjort särskilda kontrollmoment till under året. Resultatet av 
varje enskilt kontrollmoment sammanfattas nedan vid varje risk. Utöver internkontrollarbetet 
pågår ett ständigt arbete med egenkontroller i verksamheten som genomförs enligt gällande 
lagstiftning och för att genomföra förbättringar av verksamheten.

4.2 Uppföljning av internkontrollplanen

Övergripande styrning

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021

Följer inte upphandlingsrutiner - 
dokumentation och avtalstrohet

Manuella stickprovskontroller av 
dokumentation och avtalstrohet. 
(Underlag levereras från KLK)

Uppföljning av avtalstrohet 2021
Inköpsenheten har genomfört en 
granskning på sex olika områden för 
att kontrollera nämndernas 
avtalstrohet.

Resultat för Äldreomsorgsnämnden   
 Arbetskläder 92%
 Kontorsmaterial 90%
 IT-material 88%
 Pappersmaterial (ej 

redovisat för ÄN)
 Maskiner och inventarier 

89%
 Inhyrd personal 3%

Generellt visar kontrollen att 
Äldreomsorgsnämnden har en hög 
avtalstrohet med undantag av 
området inhyrd personal. Det har 
varit svårt för de upphandlade 
leverantörerna att leverera personal 
i den omfattning som har 
efterfrågats. Med anledning av att 
nämnden har personalintensiva 
verksamheter har det varit tvunget 
att vända sig till leverantörer utan 
avtal för att tillgodose behovet. Det 
har påbörjats förnyade 
upphandlingar på detta område 
under 2021 för att få till avtal som 
bättre ska kunna täcka behovet av 
inhyrd personal.

Att tillhandahålla stöd och omsorg

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021

Bristfällig dokumentation. Införande av nytt system (Life Care) 
under 2021 kommer innebära högre 
risk för bristfällig dokumentation än 
normalt. Följa upp 
implementeringsplanen för LifeCare.

Implementeringsplanen har följts 
upp, åtgärder identifierats och 
vidareutveckling sker. Under året 
har en utvecklingsledare inriktning 
digitalisering anställts för fortsatt 
arbete med LifeCare. Arbete har 
påbörjats för att systematiskt 
kvalitetsgranska den sociala 
dokumentationen.

Bristande följsamhet till basala 
hygienrutiner.

Kontroll av att mätningen är 
genomförd

Den nationella mätningen som 
genomfördes visade på 79,5% 
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Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021

följsamhet till rutinerna. 

Kontrollera att varje verksamhet har 
hygienombud.

Alla enheter har ombud visar 
uppföljning under hösten. 

Personal

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021

Brister i personalförsörjning. Kontrollera följsamhet av olika delar 
i rekryteringsprocessen ute i 
verksamheten genom observationer.

Bemanningsenhetens förnyade 
uppdrag innefattar rekrytering, ”en 
väg in”, till flera av befattningarna i 
socialförvaltningen. I äldreomsorgen 
är dessa undersköterskor, 
vårdbiträden och omsorgsbiträden.
Bemanningsenheten tog över 
uppdraget att samordna 
rekryteringarna 211201. Rutiner 
samt arbetssätt för att optimera och 
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen 
håller på att tas fram. Två 
rekryterare har anställts och de 
kommer att rekrytera till tjänster 
med tillsvidare-, visstid- och 
timanställning till enheterna. Som 
stöd i processen utvecklas 
exempelvis en e-tjänst som avser 
underlätta arbetet med 
behovsanalyser från enheterna.

Bristande kompetens. Manuell uppföljning av att 
kompetensutvecklingsplaner följs.

I uppföljningen har 5 enhetschefer 
intervjuats. Samtliga enhetschefer 
är mycket positiva till arbete med 
kompetensutvecklingsplaner och 
beskriver att man arbetar utifrån 
dem både på enhetsnivå (med mål i 
enhetsplan) och individnivå (med 
uppföljningar i medarbetarsamtal). 
Gemensamt är också att det finns 
utvecklingsområden och 
samordningsvinster att göra. En 
samlad bedömning är att 
kompetensutvecklingsplaner följs 
utifrån de förutsättningar som finns 
på individnivå utifrån enheternas 
behov. Utvecklingsarbete i enlighet 
med resultat av uppdraget under 
2020 bör dock prioriteras. 
Kompetensutveckling och 
kompetensförsörjning kan då 
säkerställas, systematiseras och 
samordnas på ett effektivare och 
säkrare sätt. Arbetet har påbörjats 
genom uppdatering av 
förvaltningens 
befattningsbeskrivningar parallellt 
med utvecklingsarbete på 
bemanningsenheten.
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5 Personal

5.1 Analys av personalförhållanden

Bristyrken

Den växande befolkningen och den demografiska utvecklingen med inte minst fler äldre 
medför en ökad efterfrågan inom vård, omsorg och socialt arbete. En ökad efterfrågan i 
kombination med att för få utbildats inom området medför stor brist på arbetskraft för flera 
befattningar inom Socialförvaltningen. Majoriteten av yrkena inom hälso-och sjukvård kräver 
eftergymnasial utbildning, vilket medför att det tar lång tid att åtgärda bristsituationen. Inom 
flera befattningar är dessutom en betydande andel av de anställda 55 år eller äldre och väntas 
därmed gå i pension inom en tio års period. Detta leder till ett stort behov av 
ersättningsrekryteringar.

Inom äldreomsorgen finns för närvarande brist på

 Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor (har hyrt in konsult under året)
 Vårdchef (har hyrt in konsult under året)
 Arbetsterapeut
 Fysioterapeut
 Undersköterska

Bemanningsenheten
I förvaltningen har ett utvecklingsarbete av Bemanningsenheten påbörjats och ny enhetschef 
samt verksamhetsutvecklare har anställts. För att säkerställa kvalitet i de insatser som 
tillhandahålls i socialförvaltningens verksamheter sker arbete för en hållbar 
kompetensförsörjning. Det innebär att samtliga medarbetare får tillgång till tillräckliga 
introduktioner och utbildningsinsatser och syftar till ökad kontinuitet i mötet med brukare samt 
effektiv användning av resurser.

Bemanningsenheten arbetar med yrkesgrupperna; undersköterska, vårdbiträde, 
omsorgsbiträde, stödpedagog, stödassistent, stödbiträde samt personlig assistent och har 
uppdrag att arbeta utifrån nio utvecklingsområden:

1. Kompetensförsörjningsplan
2. "En väg in" avseende rekryteringar
3. Information och introduktion till nyanställda
4. Utbildningsplaner för respektive yrkesgrupp (undersköterskor, vårdbiträden, 

omsorgsbiträden stödpedagoger, stödassistenter)
5. Begränsning av kortare rekryteringar
6. Kvalitetssäkring av schemaläggningen inom verksamheterna
7. Kvalitetssäkrade arbetsrättsliga processer
8. Heltid som norm
9. Bemanningspool

Parallellt med utvecklingsarbetet i Bemanningsenheten arbetar förvaltningen vidare utifrån det 
material som tagits fram gällande Kompetensförsörjningsplan och samordning av 
kompetensutvecklingsplaner och implementerar det successivt i hela förvaltningen. Översyn av 
befattningsbeskrivningar pågår och fortsättningen innebär arbete med 
kompetensutvecklingsplaner (individuellt och per verksamhet) och kompetensförsörjning (per 
enhet och övergripande).

Några av de utbildningsinsatser som utförts under året är:

Dokumentation

Äldreomsorgen började året med en stor utbildningsinsats inom dokumentation för nästan 
samtliga medarbetare, vid övergång till nytt verksamhetssystem " Life Care".  Life Care bygger 
på ett modernt och säkrare sätt att dokumentera med individens behov i centrum, IBIC, som 
utgångspunkt. Skillnaden är att dokumentationen utgår från vårdtagarens behov istället för 
insatserna. Dokumentationen är ICF klassad (Internationell klassifikation av funktionstillstånd) 
vilket möjliggör gemensamt språk och statistik.

Yrkessvenska
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Språket är nyckeln till fungerande kommunikation mellan människor, och är en 
grundförutsättning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter med kvalitet och säkerhet. Genom 
att säkerställa att medarbetarna är utbildade i yrkesspråket skapas trygghet inom hela 
verksamheten, för såväl boende, medarbetare och anhöriga. För att ge medarbetare 
förutsättningar för språkutveckling har kurs i vårdsvenska erbjudits för cirka 20 medarbetare. 
Kursen är interaktiv och innehåller tusentals övningar i läsning, stavning, meningsuppbyggnad, 
hörförståelse, läsförståelse, grammatik och uttal inom vård- och omsorg.

Föreståndare brandfarlig vara

Under pandemin har verksamheten behövt stora kvantiteter av hand- och ytdesinfektion. För 
att förvara brandfarliga kemikalier behövs tillstånd från brandskyddsmyndigheten. Samtliga 
chefer som förvarar stora kvantiteter av hand- och ytdesinfektion har under året genomgått 
utbildningen; föreståndare av brandfarlig vara i mindre omfattning. 

Äldreomsorgslyftet

Cirka 50 medarbetare har under året genomgått utbildning till undersköterska inom ramen för 
de statliga statsbidragen Äldreomsorgslyftet. Utbildningarna har anordnats inom Vård- och 
omsorgscollege och på Viskadalens folkhögskola. Den första gruppen examinerades i 
december.

ACT- Acceptance and Commitment Therapy

Utifrån medarbetarenkäten om hållbart arbetsliv och balans så har cirka 50 medarbetare inom 
äldreomsorgen deltagit i en utbildning i ACT.  ACT är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) 
som innebär att man lär sig hantera bland annat stress och ångest. Fokus för behandlingen är 
hur individen vill leva sitt liv. Det handlar om att lägga om sitt perspektiv, att acceptera inre 
obehag och smärta för att kunna förändra och gå framåt i livet. Utbildningen genomfördes i 
samarbete med Sjuhärads samordningsförbund och finansierades av EU-medel.

Låg affektivt bemötande

Utifrån medarbetarenkätens resultat och utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet är "hot 
och våld" ett stort arbetsmiljöproblem. Äldreomsorgen har under året utbildat cirka 100 
medarbetare i låg affektivt bemötande enligt Durevall metoden. Metodens utgångspunkt är att 
förebygga och bemöta utåtagerande beteende genom praktiska övningar. Äldreomsorgen har 
som målsättning att kontinuerligt låta medarbetarna repetera kunskapen och har därför under 
året utbildat egna handledare som har till uppgift att stödja och utbilda sina kollegor. 
Arbetsgivaren har också utbildat alla chefer och skyddsombud genom företagshälsovården i 
förebyggande arbete inom Hot och våld.

Nya befattningar

För att öka attraktiviteten och kompetensförsörjningen har Äldreomsorgen under året tillsatt 
två nya befattningar, Omsorgsbiträde och Specialistundersköterska. Äldreomsorgen avser att 
under 2022 rekrytera till dess befattningar.

Praktikplatser

Verksamheten har samarbeten med olika skolor och ta varje år emot studenter som gör sin 
verksamhetsförlagda praktik i någon av våra verksamheter. Handledarna tog emot totalt 65 
elever under vår- och höstterminen. Äldreomsorgen har 11 medarbetare som är steg 2 
handledare. Dessa är stöd till de ordinarie handledarna och också handleda undersköterskor 
som vill vidareutvecklas. Förvaltningen har planerat en ökning av praktikplatserna för 
kommande år.

Sjuksköterskeorganisationen har också tagit emot ca 30 praktikanter från Högskolan. Alla 30 
studenter har inte gått klart utan det har skett några avhopp men totalt sett så har satsningen 
som genomfördes för studenter gett bra resultat. Det finns önskemål från högskolan att 
kommunen tar emot fler praktikanter under kommande år. Ytterligare satsning planerats inför 
2022.

Samverkan
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Samverkansarbetet har under året i Samverkansavtalets anda varit i fokus. Förvaltningen har 
medvetet arbetat för att lägga samverkansfrågorna närmare medarbetarna genom att förändra 
tyngdpunkten i samverkansarbetet från Förvaltningssamverkan (FSG) till 
Verksamhetssamverkan (VSG) och i förekommande fall till APT. VSG har också tilldelats 
funktionen att vara Skyddskommitté och arbetet med att förtydliga och utveckla skyddsarbetet 
har inletts i samverkan mellan parterna. De nya rutinerna gäller från januari 2022.

Under 2021 har ca 32 medarbetare haft fackliga uppdrag inom nämndens uppdragsområden 
och ca 49 medarbetare har tjänstgjort som skyddsombud.

Förvaltningen arbetar med framtagande och förtydligande av rutiner när det gäller 
centralfinansieringen av arbetstid kopplad till fackliga uppdrag och skyddsarbetet.
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6 Ekonomi
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall för 2021.

6.1 Driftredovisning

Tabell årsrapport

Driftredovisning 
(belopp i tkr) Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budgetavvikel

se

Intäkter 66 800 119 400 106 300 95 300 11 000

Personalkostnader -433 300 -471 300 -498 300 -477 700 -20 600

Övriga kostnader -122 600 -146 100 -134 600 -131 600 -3 000

Nettokostnader -489 100 -498 000 -526 600 -514 000 -12 600

Fördelning på huvudverksamhet, netto

Ledning, central adm, 
nämnd -46 700 -52 700 -47 800 -50 100 2 300

Vård- och omsorgsboende -175 000 -170 400 -183 200 -183 200 0

Hemtjänst -145 900 -151 700 -166 700 -155 600 -11 100

Hälso- och sjukvård -47 900 -48 300 -55 300 -51 000 -4 300

Rehab -15 100 -16 400 -17 500 -16 400 -1 100

Övriga vård och 
omsorgsinsatser -58 500 -58 500 -56 100 -57 700 1 600

Nettokostnader -489 100 -498 000 -526 600 -514 000 -12 600

Analys av driftredovisning

Nämndens årsutfall jämfört med budget och föregående år

Äldreomsorgsnämnden redovisade ett underskott år 2021 med 12,6 mnkr jämfört med 
budgetramen på 514 mnkr. Föregående års utfall jämfört med budget var ett överskott om 4,1 
mnkr. Årets nettokostnader uppgick till 526,6 mnkr, vilket motsvarade en ökning med 28,6 
mnkr eller 5,7 procent jämfört med föregående år.

Påverkan av covid-19-pandemin

Förvaltningen har under året påverkats av rådande omständigheter med anledning av covid-
19, bland annat genom ökad personalfrånvaro, behov av extraordinära åtgärder inom olika 
uppdragsområden och inköp av skyddsutrustning.

Äldreomsorgsnämndens merkostnader samt ersättningar i form av statsbidrag med anledning 
av covid-19-pandemin blev enligt följande för år 2022:

Typ av kostnad/ersättning mnkr

Personalkostnader, utökning m.a av covid-19 -26,4

Skyddsutrustning/övriga kostnader -9,6

Ersättning sjuklöner 5,0

Ersättning merkostnad covid-19 fr staten 10,8

Netto, merkostnad covid-19 -20,2

Äldreomsorgsnämnden har under året haft kostnader för stärkt bemanning om 26,4 mnkr med 
anledning av covid-19. Extra inköp av skyddsutrustning och övriga kostnader som extra städ 
och lagerhållning av skyddsutrustning uppgick till 9,6 mnkr. Äldreomsorgsnämnden erhöll 
ersättning för sjuklöner om 5,0 mnkr. Äldreomsorgsnämnden erhöll även 10,8 mnkr i 
ersättning för merkostnader kopplat till covid-19 från staten. Totalt redovisade nämnden en 
nettokostnad om 20,2 mnkr kopplat till covid-19. Den ordinarie verksamheten redovisar 
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således ett överskott om 7,6 mnkr. Verksamhetsmässigt har pandemin haft långsiktiga och 
kortsiktiga effekter inom nämndens ansvarområde. Planerade utvecklingsarbete har 
bortprioriterats och av praktiska skäl inte kunnat genomföras. Istället har anpassningar och 
åtgärder genomförts utifrån nämndens nya förutsättningar under pandemin. Vilka i sig har lett 
till verksamhetsutveckling i nya former.

Jämförelse med budget och föregående år per kostnadsslag 

Intäkterna uppgick till 106,3 mnkr för året. Utfall jämfört med budget gav ett överskott på 
11,0 mnkr. Överskotten har genererats i flera verksamheter och beror främst på ersättningar 
relaterade till covid-19 från staten, men även på att flera olika statsbidrag har nyttjats fullt ut. 
Ersättningen från staten gällande merkostnader för covid-19 och sjuklöneersättning gav 
nämnden ett tillskott om närmare 15,8 mnkr.

Jämfört med föregående år minskade intäkterna med 13,1 mnkr på helår. Intäkterna i den 
ordinarie verksamheten redovisades till 90,5 mnkr. Taxor och avgifter redovisades till 34,2 
mnkr och ett underskott mot budget om 0,4 mnkr. Övriga intäkter som statsbidrag, lägre 
ersättning för den centrala förvaltningen från socialnämnden och äldreomsorgsnämnden på 
grund av minskade kostnader och momsersättning redovisades i den ordinarie verksamheten 
till 56,3 mnkr och ett underskott mot budget om 4,4 mnkr.

Personalkostnaderna uppgick till 498,3 mnkr för perioden (inklusive inhyrd personal), vilket 
gav ett underskott mot budget om 20,6 mnkr. Kostnaderna för inhyrd personal uppgick till 4,5 
mnkr.

Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 27,0 mnkr eller 5,7 procent, men 
varierat i de olika verksamheterna. Personalkostnader relaterade till covid-19 uppgick till 26,4 
mnkr för ökad bemanning. Den ordinarie verksamheten redovisade personalkostnader om 
471,9 mnkr och ett överskott mot budget om 5,8 mnkr. Främsta orsaken till överskottet i den 
ordinarie verksamheten beror på lägre vårdtyngd på vård- och omsorgsboende under stora 
delar av året.

Övriga kostnader som består av lokalkostnader, kost, städ, leasingbilar, 
kompetensutveckling, representation, bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst, telefon, it, 
förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier uppgick till 134,6 mnkr för år 2021. Jämfört 
med budget redovisas ett underskott om 3,0 mnkr i perioden, framförallt genererat av högre 
kostnader för skyddsutrustning kopplat till covid-19 om 9,6 mnkr.

Jämfört med föregående års helårsutfall har kostnaderna minskat med 11,5 mnkr. Övriga 
kostnader för den ordinarie verksamheten redovisades till 125,0 mnkr och ett överskott mot 
budget om 6,6 mnkr. De interna tjänsterna (kost, städ, lokaler och leasingbilar) redovisades 
till en kostnad om 50,6 mnkr och ett överskott mot budget om 0,5 mnkr. Överskottet är 
hänförligt till lägre kostnader för kost än budgeterat.

Jämförelse med budget och föregående år per verksamhetsområde

Ledning, central administration och nämnd

I begreppet ledning, central administration och nämnd ingår verksamhetschefer, samtliga 
enhetschefer och administratörer inom äldreomsorgen, äldreomsorgsnämnden och 
arbetsutskottet samt äldreomsorgsnämndens del av den centrala administrativa enheten. 
Utfallet för året redovisas till en nettokostnad om 47,8 mnkr vilket motsvarar en minskning om 
4,8 mnkr jämfört med föregående år. Utfallet innebar ett överskott mot budget om 2,3 mnkr. 
Under året har verksamheten haft merkostnader kopplat till covid-19 för skyddsutrustning om 
7,6. Verksamheten har erhållit ersättning för covid-19 kostnader om 3,4 mnkr.

Den ordinarie verksamheten redovisar ett överskott mot budget om 6,5 mnkr, vilket främst 
beror på budgetreserven som genererar ett överskott om 5,0 mnkr för året samt minskad 
kostnad för förvaltningsledning och central administration på grund av uteblivna kostnader för 
utvecklingsarbete och kompetensutveckling som inte kunnat genomföras.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboendena redovisade en nettokostnad om 183,2 mnkr och en budget i 
balans. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med med 12,8 mnkr (7,5 
procent). Under året har vård- och omsorgsboendena haft merkostnader kopplat till covid-19 
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för ökad bemanning och skyddsutrustning om 10,7 mnkr. Vård- och omsorgsboendena har 
erhållit sjuklöneersättning och ersättning för covid-19 kostnader om 4,8 mnkr. Den ordinarie 
verksamheten redovisar ett överskott om 5,9 mnkr för hela året, främst på grund av minskad 
vårdtyngd för lediga platser under stora delar av året.

Hemtjänst

Hemtjänsten redovisade en nettokostnad om 166,7 mnkr och ett underskott om 11,1 mnkr för 
året. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 15,1 mnkr (7,1 procent). Under 
året har hemtjänsten haft merkostnader kopplat till covid-19 för ökad bemanning och 
skyddsutrustning om 13,5 mnkr. Hemtjänsten har erhållit sjuklöneersättning och ersättning för 
covid-19 kostnader om 5,3 mnkr. Den ordinarie verksamheten redovisar ett underskott om 2,9 
mnkr för året. Den utförda tiden har ökat från 196 907 timmar år 2020 till 204 161 timmar år 
2021 (3,7 procent), vilken förklarar verksamhetens underskott.

Kommunal hälso- och sjukvård 

Sjuksköterskeorganisationen: Hälso- och sjukvården redovisade en nettokostnad om 55,3 
mnkr och ett underskott mot budget om 4,3 mnkr. Jämfört med föregående år har 
kostnaderna ökat med 7,0 mnkr (14,5 procent). Under året har hälso- och sjukvården haft 
merkostnader kopplat till covid-19 för inhyrd personal om 2,8 mnkr. Hälso- och sjukvården har 
erhållit sjuklöneersättning och ersättning för covid-19 kostnader om 1,3 mnkr. Den ordinarie 
verksamheten redovisar ett underskott mot budget om 2,8 mnkr för året. Hälso- och 
sjukvården har utökat sin verksamhet under 2021 för vaccination och minska 
smittspridningen. Under hösten förstärktes också hälso- och sjukvården med en inhyrd chef för 
att klara den ökade belastningen som pandemin fört med sig. Syftet med utökningen är att 
stärka hälso-och sjukvårdens arbete samt att minska antalet inhyrd personal.

Kommunrehab: Rehabverksamheten redovisade en nettokostnad om 17,5 mnkr och ett 
underskott mot budget om 1,1 mnkr. Rehabverksamheten har under året inte haft några 
merkostnader kopplat till covid-19.

Övriga vård och omsorgsinsatser

I begreppet övriga vård och omsorgsinsatser ingår korttidsverksamheten, öppen 
verksamheten, dagverksamheten, myndighetsutövning, bostadsanpassning och färdtjänst. 
Verksamheterna redovisar gemensamt en nettokostnad om 56,1 mnkr för året och ett 
överskott mot budget om 1,6 mnkr. Störst avvikelser redovisar bostadsanpassning om 2,0 
mnkr i överskott främst på grund av förändrade redovisningsprinciper. Färdtjänsten redovisar 
ett överskott om 0,4 mnkr och öppen verksamheten redovisar ett underskott om 1,1 mnkr 
främst hänförligt till lokalkostnader. Jämfört med föregående år har nettokostnaderna för 
övriga vård och omsorgsinsatser minskat med 2,4 mnkr (4,3 procent) och är främst hänförligt 
till bostadsanpassning som minskat med 1,6 mnkr.

 

Specifikation av statsbidrag

Statsbidrag

Statsbidrag (mnkr) Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse

Motverka ensamhet bland äldre 
och ökad kvalitet i vården 2 392 2 327 2 327 0

Säkerställa god vård och 
omsorg av äldre 0 15 293 15 293 0

Satsning på digital utveckling 
inom vård och omsorg 649 644 644 0

Hjälpmedelsbidrag 696 700 700 0

Äldreomsorgslyftet 646 5 228 13 035 -7 807

Ersättning för 
sjuklönekostnader pga covid-19 9 944 4 995 0 4 995
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Ersättning för merkostnader 
pga covid-19 39 077 10 840 0 10 840

Summa 53 404 40 027 31 999 8 028

Kommentar statsbidrag

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommunerna för 
motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom. Marks kommuns del av statsbidraget uppgick till 2,3 mnkr och har använts 
till aktiviteter för äldre personer och personer med demenssjukdom samt personalkostnader.

Statsbidraget Säkerställa god vård och omsorg av äldre omfattar 4 miljarder kronor under 
2021. Äldreomsorgnämndens del 2021 av statsbidraget var 15,3 mnkr, utan krav på 
återrapportering. Statsbidraget har använts i befintlig verksamhet samt utifrån lokala behov i 
syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheter.

Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antagit en ny 
strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. Genom överenskommelser med SKR 
satsade regeringen 168,7 miljoner kronor för att stärka den digitala utvecklingen inom hälso- 
och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst under 2021. Marks kommuns del av de 168,7 mnkr 
var 644 tkr.

Äldreomsorgslyftet är en satsning som innebär att anställda inom kommunalt finansierad vård 
och omsorg om äldre ska erbjudas bibehållen lön under utbildning till vårdbiträde eller 
undersköterska på arbetstid och omfattade sammanlagt 2,2 miljarder kronor under 2020 och 
2021. Äldreomsorgnämndens del 2021 av statsbidraget var 13 mnkr och 5,2 mnkr av 
statsbidraget använder 2021, ca 50 medarbetare har genomfört utbildning. 7,7 mnkr av 
statsbidraget kommer att återbetalas och en ny satsning görs år 2022 då 
äldreomsorgsnämnden kommer söka statsbidraget igen.

Äldreomsorgsnämnden erhöll ersättningen från staten gällande merkostnader för covid-19 om 
10,8 mnkr och sjuklöneersättning om 5,0 mnkr under året.

 

6.2 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt Budget 2021 Utfall 2021 Budgetavvikelse 2021

Investeringsram 1 700 1 270 430

Summa 1 700 1 270 430

Analys

Analys investeringsredovisning

Årets investeringar avsåg framförallt inköp av grundutrustning (t.ex. sängar och hjälpmedel) 
samt uppfräschning av den inre miljön på våra boenden.
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7 Övrig uppföljning

7.1 Övrig uppföljning

Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. Utöver 
detta sker också en uppföljning av vissa planer och beslut. Från och med årsrapporten 2018 
ska nämnder rapportera avtal enligt Idéburet offentligt partnerskap (IOP), avtalssamverkan 
med andra kommuner samt uppföljning/tillsyn av privata utförare.

Internationellt arbete

Äldreomsorgsnämnden har under 2021 inte bedrivit något internationellt arbete, projekt eller 
samarbete.

Agenda 2030

I nämndplan 2021-2022 redogörs för hur nämndens mål bidrar till mål och delmål inom 
Agenda 2030. Nämndplanen visar på att mycket av det som nämnden gör inom sin 
verksamhet har direkta kopplingar till Agenda 2030, enligt tabellen nedan. Uppföljningen 
återfinns i sina respektive delar i rapporten.

Nämndens mål Agenda 2030 mål Agenda 2030 delmål Uppföljning

all hjälp utformas efter 
individuella behov med 
delaktighet från brukare 
och anhöriga

mål 3 God hälsa och 
välbefinnande

3:4 främja psykisk hälsa 
och välbefinnande

Indikatorerna andel 
brukare i hemtjänst och 
Vård- och omsorgsboende 
med aktuell 
genomförandeplan.

allt arbete bedrivs med 
professionellt 
förhållningssätt och god 
kvalitet SAMT baseras på 
brukares erfarenheter, 
yrkesverksammas praktik 
och bästa tillgängliga 
vetenskapliga kunskap 
(EBP)

mål 3 God hälsa och 
välbefinnande

Brukarnas uppfattning av 
bemötande i 
brukarundersökningen 
samt Andel överklaganden 
där kommunens beslut fått 
bifall.

varje person där 
kommunen har ett hälso- 
och sjukvårdsansvar ska 
känna sig trygg och säker i 
kontakten med vården

mål 3 God hälsa och 
välbefinnande

Brukarundersökningens 
fråga till personer på vård- 
och omsorgsboende om 
det är lätt att träffa en 
sjuksköterska.

antal vård- och 
omsorgsplatser ska vara 
tillräckligt stort för att 
motsvara det förväntade 
behovet

mål 11 Hållbara städer och 
samhällen

Indikatorn Väntetid antal 
dagar från ansökan till 
första erbjudande om 
särskilt boende.

 

Uppföljning av attraktivitetsplanen

Äldreomsorgsnämnden har inte bedrivit något systematiskt arbete utifrån planen. Inom 
socialförvaltningen erbjuds en bra offentlig service med hög kvalitet på vård och omsorg.

Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform mellan en eller flera organisationer inom 
idéburen sektor med koppling till social ekonomi, och en eller flera offentliga verksamheter. 
IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, 
men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, 
vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera.

Äldreomsorgsnämnden har inga IOP-avtal.
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Kommunal avtalssamverkan

I årsrapporten ska nämnder redovisa vilken avtalssamverkan nämnden har, och planerar att 
ingå, med andra kommuner. Det gäller avtal där nämnden tar hjälp av annan kommun för att 
utföra kommunens uppgifter eller där Marks kommun på motsvarande sätt hjälper annan 
kommun.

Äldreomsorgsnämnden har i dagsläget inga avtal med andra kommuner.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare eller fristående huvudmän

Äldreomsorgen har hemtjänst i enlighet med Lagen om valfrihet (LOV) . Kommunen har ett 
företag som utför hemtjänst och då i form av servicetjänster. Servicetjänsten är städning, 
tvätt, inköp och fönsterputs.

Verksamheten följs årligen upp både på företagsnivå och på brukarnivå i enlighet med de 
rutiner som finns.

Ekbergs fönsterputs och städ AB har också godkänts som utförare av fönsterputs för alla 
brukare inom hemtjänsten, även de som vanligtvis inte har dem enligt LOV, med start under 
2021. Detta sker genom en beställning av kommunens interna hemtjänst.

Uppföljning av synpunkter och avvikelser

Område/vht Beröm Förslag Klagomål Annat

Hemtjänst 1 2 10

Handläggarenheten inkl färdtjänst 2

Vård- och omsorgsboende 1 7

Bemötande 5

Övrigt

Totalt 1 3 24

Kommentar

Under 2021 har 28 synpunkter inkommit och besvarats gällande äldreomsorgsnämndens 
verksamheter. Av dessa var 27 klagomål och synpunkter och 1 var beröm. Synpunkterna 
fördelar sig över hemtjänst, vård- och omsorgsboende och bemötande i verksamheterna.

Kvalitetsavvikelser utreds och sammanställs sedan mars 2021 i digitalt verksamhetssystem. 
Enhetschef har ansvar att utreda, åtgärda och förebygga de avvikelser som inkommer till 
enheten. Sedan mars 2021 har 258 kvalitetsavvikelser och 7 rapporter om missförhållanden 
rapporterats i det digitala systemet. 6 av de 7 rapporter som rapporterats som 
missförhållanden har bedömts vara avvikelser och utretts som detta.

10 personuppgiftsincidenter har rapporterats och utretts inom äldreomsorgsnämndens 
verksamheter. Merparten av dessa berör felaktig eller nekad tillgång till personuppgifter i olika 
verksamhetssystem. 5 av de rapporterade incidenterna har anmälts till 
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. I samtliga 5 fall har IMY beslutat att avsluta ärendena.

I Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse beskrivs mer om det systematiska 
kvalitetsarbetet. (se bilagor)
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8 Följetal

8.1 Följetal verksamhet

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

Äldreomsorgsnämndens följetal nämndplan

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Särskilt boende SoL, antal 
platser 304 304 304 307

Hemtjänst i ordinärt boende, 
antal pers. 1 215 1 218 1 280 1 329

Hemsjukvård, antal personer 1 038 1 022 1 039 1 048

Korttidsboende, antal platser 33 33 33

Särskilt boende SoL, antal platser

Förvaltningens behov av boendeplatser är i nivå med behovet. Tre lägenheter har tillkommit 
med en viss omplanering av yta på ett vård- och omsorgsboende. Planering pågår för en 
långsiktig utökning av antalet platser de kommande åren baserat på befolkningsutvecklingen. 

Hemtjänst i ordinärt boende, antal pers.

Antalet brukare har ökat under året. Det som är avgörande för hemtjänstens volymökning är 
att insatserna ökar per brukare och att hemtjänsten utför fler timmar hos brukarna. I den 
utförda tiden ingår både de insatser som är biståndsbedömda enligt socialtjänstlagen och 
insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Under 2021 så ökade hemtjänstens utförda timmar med 3,7%. ca 204 000 timmar utfördes i 
hemtjänsten under 2021. 

Hemsjukvård, antal personer

Antalet patienter inskrivna i hemsjukvården ligger i nivå med föregående nivå med en viss 
uppgång. De patienter som skrivs in i hemsjukvården har däremot ett ökat behov av insatser. 
Det ligger i linje med arbetet med Nära vård men det kräver och kommer att kräva både mer 
personal och  ökad medicinsk kompetens för personalen.

Under 2020 och 2021 genomförde FoU i Väst på Göteborgsregionen en studie med syftet att ta 
reda på om och hur den kommunala hälso- och sjukvårdens innehåll har förändrats på senare 
år, samt vad vård och omsorg i kommunerna kostar för vanligt förekommande patientgrupper.

Omställningen till Nära vård kommer i korthet innebära stora effekter på den kommunala 
hälso- och sjukvården. Det har redan inletts och de senaste årens förändringar inom 
kommunala hälso- och sjukvård innebär att:   

 Patienter skrivs ut tidigare från sjukhus, efter exempelvis en höftfraktur.
 De patienter som får insatser från kommunal hälso- och sjukvård är sjukare idag än för 

tio år sedan och har därmed mer och fler omfattande insatser än tidigare.
 Fler patienter får avancerade medicinska behandlingar i hemmet.
 Det är fler patienter med psykisk problematik och komplexare behov som vårdas i 

hemmet samtidigt som anhörig ofta gör stora insatser.

Dessa är de förändringarna som förvaltningen möter i sin vardag och vidtar åtgärder för att 
möta i högre utsträckning även framöver. 

Korttidsboende, antal platser

Förvaltningens behov av korttidsplatser ligger är i nivå med behovet till den största delen av 
året. Under året har det dock behövts användas andra lägenheter på vård och 
omsorgsboendeplatser i korta perioder på grund av platsbrist.
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I likhet med vård och omsorgsboendeplatser så pågår planering för en utökning av antalet 
platser under kommande åren utifrån befolkningsprognosen. 

8.2 Följetal personal

Personal - Antal anställda

Följetalen nedan avser utfall per den 31 oktober.

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Antal tillsvidareanställda 887 866 884 928

Antal tidsbegränsade anställda 60 60 138 102

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%) 90,8 91 92,9 93,5

Antal tillsvidareanställda

Utöver tillsvidare och visstidsanställda så har verksamheten ungefär 350 timanställda som 
stöttar upp vid frånvaron av befintlig personal. De arbetar i varierande grad från några timmar 
i veckan till upp till heltid.

Verksamheten har gjort satsningar för att öka grundbemanningen och antalet 
tillsvidareanställda har ökat från oktober 2020 till oktober 2021. 

 Undersköterskor har ökat från 478 till 491 personer
 Vårdbiträden har ökat från 197 till 217 personer
 Sjuksköterskor har ökat från 70 till 73 personer. 

Antal tidsbegränsade anställda

Antalet visstidsanställda har minskat mellan 2020 och 2021 och det beror till största delen på 
att Covidanställningarna avslutades under hösten.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%)

Tabellen visar den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Två gånger per år frågar 
arbetsgivaren om medarbetaren har önskad sysselsättningsgrad. Resultat visar att näst intill 
alla har önskad sysselsättningsgrad.  De som inte har önskad sysselsättningsgrad har oftast 
inte möjlighet till utökad sysselsättningsgrad på grund av sjukdom eller har möjlighet att flytta 
till annan enhet

Personal - Sjukfrånvaro

Statistiken nedan avser perioden 1 november tom 31 oktober.

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 7,9 7,7 9,6 10

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av 
den totala sjukfrånvaron (%) 34 30,4 21,3 29,5

Frisktal (max fem sjukdagar per individ 
och år) (%) 50 54 43 41

VAB % av arbetstid (kvinnor) 0,9 0,9 1

VAB % av arbetstid (män) 0,3 0,4 0,8

Sjukfrånvaro alla anställda (%)

Sjukfrånvaron och övrig frånvaro är fortsatt hög men det är i linje med de rekommendationer 
som finns i samhället för att minska smittspridningen av Covid-19.
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Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Statistiken nedan avser perioden 1 november tom 31 oktober.

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021

Timtid i timmar 219 846 229 683 225 220 240 567

Fyllnadstid i timmar 8 948 10 553 7 558 6 097

Övertid i timmar 10 225 13 495 15 260 15 892

Köpta timmar av bemanningsföretag 3 604 2 839 5 431

Timtid i timmar

Timtiden har ökat med ca 15 000 timmar från 225 220 timmar under 2020 till 240 567 timmar 
under 2021. Ökningen beror främst på pandemin och dess särskilda omständigheter. 
Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt hög nivå (10 procent), vilket motverkade förvaltningens 
arbete med att minska timtiden. Förvaltningen hade under våren och sommaren ca 70 
covidanställningar, vilka avslutades under augusti månad. Pandemin har fortsatt påverkat 
förvaltningens behov av timanställningar under hösten, framförallt i samband av spridning av 
omikronvarianten, vilket ökade frånvaron under slutet av året.

Under november hade äldreomsorgen 343 personer som timanställda inne i verksamheten. 
Alla timanställda arbetar olika mycket timmar beroende på sina personliga önskemål. En del 
studerar och kanske bara arbetar någon eller några helgturer och andra tjänstgör motsvarande 
en heltid. Antalet 343 personer är många men i sammanhanget ska det nämnas att gruppen 
täcker samtliga hemtjänstgrupper och alla avdelningar på vård och omsorgsboende som 
genomför insatser dygnet runt under hela året, d.v.s. 7 gånger 24. 

Köpta timmar av bemanningsföretag

Ökningen av köpta timmar från bemanningsföretag berör främst hälso- och sjukvårdens 
verksamhet som har haft ett ansträngt läge på grund av vaccinering och för att minska 
smittspridningen under hela året. Under hösten förstärktes också hälso- och sjukvården med 
en inhyrd chef för att klara den ökade belastningen som pandemin fört med sig. 
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