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1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 

1.1 Marks kommuns vision 

Mark är känd som en attraktiv kommun 

En kommun där det är bra att bo och verka 

En kommun där livskvalitet står i fokus 

1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål  

  

Strategiska områden 

I Mark ska barn och unga 
få en bra start i livet för 
att utveckla sin potential 

I Mark ska de som 
behöver få bra stöd och en 
god vård och omsorg för 

att ha ett gott liv 

I Mark ska det vara lätt att 
starta, driva och utveckla 

företag för att skapa 
arbetstillfällen 

I Mark ska vi vara en 
kreativ kommun för att 

alla ska trivas med att bo 
och leva 

    

Kommungemensamma mål 

Bästa barnkommun Bästa företagskommun 

  

1.3 Utgångspunkt 

Hållbar utveckling är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering, vår vision och våra mål. 

Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete vi gör. Hållbar utveckling utgörs av: 

• Ekologisk hållbarhet 

• Social hållbarhet 

• Ekonomisk hållbarhet 

1.4 Förutsättningar 

Förutsättningar för att jobba mot de strategiska områdena och 

kommungemensamma målen är: 

• God ekonomisk hushållning 

• Hållbar personal- och kompetensförsörjning 

1.5 Effektiva processer och verksamheter 

Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god 

tillgänglighet och stark känsla för service. Var och en som söker kontakt med kommunen ska 

få en snabb återkoppling. Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med 

tillgängliga resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska fortlöpande 

utvärderas, säkras och förbättras. 
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2 Nämndens övergripande styrning 

2.1 Värdegrund 

Nämnden har i sin värdegrund tre nyckelord, empati, kunskap och gemensamma mål. 

• Mötet mellan brukare och medarbetare ska kännetecknas av empati där 

bemötandefrågorna har central betydelse. 

• All personal ska ha rätt kunskap för sina arbetsuppgifter. 

• Verksamheterna ska styras genom gemensamma mål. 

Kommunens värdegrund är en riktlinje för hur medarbetare ska jobba tillsammans och ett 

verktyg för att skapa en mer öppen och tillitsfull organisation. 

• Enligt värdegrunden skapar vi vår tillsammanskultur genom att vara engagerade, 

omtänksamma och utvecklande. 

2.2 Medborgarnas/brukarnas delaktighet 

Brukarens delaktighet i hur insatser utformas är avgörande för att insatserna ska upplevas 

meningsfulla och vara av god kvalitet. 

Genom att i samverkan med brukarna ta fram en individuellt utformad genomförandeplan 

säkerställs brukarnas delaktighet i utförandet av beviljade insatser. 

Utöver detta är det viktigt att nämnden får veta dels om brukarna upplever att rätt saker 

utförs, dels hur brukarna upplever verksamhetens kvalitet. 

• Socialstyrelsens brukarundersökning ska genomföras en gång per år, resultatet ska 

redovisas könsuppdelat. 

• Förvaltningen ska aktivt arbeta med att informera kommunmedborgare om 

förvaltningens verksamhet 

• Information om nämndens verksamhet ska vara lättillgänglig. 

2.3 Synpunkts- och avvikelsehantering 

Kvalitén på nämndens verksamhet ska kontinuerligt och långsiktigt utvecklas och säkras. 

En verksamhet med god kvalitet: 

• bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet 

• utgår från en helhetssyn, är samordnad och präglad av kontinuitet 

• är tillgänglig och jämlik 

• är kunskapsbaserad och effektivt utförd 

• präglas av rättssäkerhet i myndighetsutövning 

• har ett tryggt och säkert genomförande med hög brukar- och patientsäkerhet 

Kvalitetsarbete är en del av nämndens ordinarie verksamhet när det gäller ledning, styrning, 

planering och uppföljning. Ansvar för kvalitet följer ansvar i övrigt i organisationen dvs den 

ordinarie chefslinjen och ytterst äldreomsorgsnämnden. 

Ett personligt ansvar för god kvalitet i den egna arbetsinsatsen omfattar alla, från den enskilde 

medarbetaren ute i verksamheten till den högsta ledningen. 

Kvalitetsarbetet ska genomföras i samverkan med berörda brukare, patient-, intresse- eller 

brukarorganisationer och med medverkan från berörda personalgrupper. 

För hantering av såväl synpunkter och kvalitetsavvikelser som allvarligare missförhållanden 

och vårdskador rörande brukare finns det utarbetade riktlinjer och systematiserad 

dokumentation. Detta för att åtgärda de brister som uppmärksammas men också för att 

förebygga att nya avvikelser uppstår. Information om olika typer av avvikelser och 

hanteringen av desamma ska ske löpande inom de olika verksamheterna. Synpunkter och 

klagomål redovisas till varje nämndssammanträde. 
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2.4 Agenda 2030 

Förvaltning och nämnd har i arbetet med att upprätta nämndplanen använt kommunens 

kartläggning av nuläget av agenda 2030 samt den riktning som fullmäktige gett i budget 2021. 

Kopplingarna mellan nämndmål och Agenda 2030 redovisas under respektive nämndmål. 

Övrig hållbar utveckling 

Nämnden ska verka för att de av kommunfullmäktige antagna miljömålen uppfylls. 

Förvaltningen är delaktig i strategisk miljöarbetsgrupp och klimatanpassningsgrupp som 

arbetar kommunövergripande med framtagande av miljömål och planer. Arbetet följs upp i 

samband med årsrapporten. Nämndens arbete med de lokala miljömålen sker i samverkan 

med andra förvaltningar. Teknik och serviceförvaltningen en viktig samarbetspartner för 

exempelvis miljöbilar. 

2.5 Arbete med analys av verksamhetens resultat 

Resultat avseende kvalitet och service inom nämndens huvudverksamheter ska redovisas och 

analyseras. Analysen ska användas som underlag för nya beslut om åtgärder och 

resurstilldelning. Målsättningen är att kvaliteten på den vård, omsorg och stöd som ges 

brukarna ständigt ska förbättras och att verksamheten ska effektiviseras. Medborgarna har 

också rätt till insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer. 

Utöver de faktorer som rapporteras till fullmäktige ska nämnden ges en bredare uppföljning 

som beskriver verksamheten i förhållande till de mål som tagits fram. 

Det är viktigt att resultaten i verksamheten analyseras i förhållande till insatta resurser. 

Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att bästa möjliga kvalitet uppnås med givna 

ekonomiska ramar. 

Nationella, etablerade nyckeltal bör användas för jämförelser med riket och med de kommuner 

som i kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se). 

Nyckeltal och andra indikatorer som används för resultatuppföljning ska: 

• ha tydlig koppling till uppdraget 

• vara förankrade i organisationen 

• vara lätta att förstå 

• möjliggöra jämförelser med andra 

• vara anpassade till den verksamhet som de ska spegla 

• vara påverkbara 

2.6 Jämlik och jämställd verksamhet 

Jämlikhet och jämställdhet ska prägla verksamheten. All verksamhet ska analyseras ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 
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3 Nämndens grunduppdrag 

Grunduppdragen ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och 

styrelser ska bedriva med utgångspunkt från sina reglementen eller bolagsordningar samt 

lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt grunduppdrag 

genom att ange vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt det. 

Grunduppdragets nivå kan preciseras med hjälp av följetal som kopplas till utförandet av 

grunduppdraget. 

För att nämnden ska anses ha uppfyllt grunduppdraget görs en samlad bedömning av dels 

följetal kopplade direkt till grunduppdraget, dels måluppfyllelse av nämndmål. Nämndens mål 

är en stor del i att uppfylla grunduppdraget. 

Utöver dessa delar tas andra relevanta faktorer in i bedömningen av uppfyllnad av 

grunduppdraget som kan påverka hur väl nämnden genomfört sitt grunduppdrag, men som 

inte specifikt har en verksamhet eller ett mål kopplat till sig. 

3.1 Vård och omsorg om äldre  

Äldreomsorgsnämnden ska 

• ge äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst det stöd de 

behöver för sin dagliga livsföring för att tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå. 

• ge äldre som har behov av bistånd i form av trygghetslarm, dagvård, korttidsboende, 

ledsagning och avlastning det stöd och den hjälp de behöver för att tillförsäkra dem en 

skälig levnadsnivå. 

• erbjuda vård- och omsorgsboende då behovet av omsorg och vård inte kan tillgodoses i 

den ordinarie bostaden. 

• ansvara för kommunens färdtjänst. 

• ansvara för kommunens bostadsanpassningsbidrag. 

Följetal Godkänd nivå 

Andel överklaganden där kommunens beslut fått bifall, %. 70-100 

Tid från ansökan till beslut boende – mindre än 3 mån, %. 80-100 

Tid från ansökan till beslut färdtjänst – mindre än 3 mån, %. 80-100 

Tid från ansökan till beslut bostadsanpassningsbidrag – mindre än 3 mån, %. 80-100 

Tid från beslut till verkställighet dagvård - mindre än 3 mån, % 80-100 

3.2 Kommunal hälso- och sjukvård 

Äldreomsorgsnämnden ska 

• ge hälso- och sjukvårdsinsatser till personer, oavsett ålder, som har behov av sjukvård 

i hemmet, bor i kommunens vård- och omsorgsboende samt under vistelse på daglig 

verksamhet. 

Följetal Godkänd nivå 

Vårdtid som utskrivningsklar, medeltal dagar som patienter från Mark varit kvar på 
sjukhuset efter att de blivit utskrivningsklara. 

Under 3 dagar enligt 
överenskommelse 

Följsamhet till basala hygienrutiner (nationell punktprevalensmätning), andel. 60-100 

3.3 Uppdrag till förvaltningschefen 

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda förbättringsområden inom 

frivilligverksamheten för att kunna genomföra kvalitetshöjande åtgärder inom 

frivilligverksamheten riktat mot boende inom SÄBO eller inom hemtjänst. Inriktningen i 

kvalitetsarbetet ska vara att bryta ensamhet. 
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4 Nämndens mål 

Nämnderna ska sätta mål för den verksamhet de ansvarar för utifrån tilldelade grunduppdrag. 

Målen ska bidra till att kommunfullmäktiges vision och mål uppfylls. Nämnden ska också anta 

indikatorer för sin verksamhet. Indikatorerna anger hur målen ska följas upp. 

Nämndens mål är tillika nämndens prioriteringar. 

Nämndens verksamheter bidrar till målet Bästa företagskommun genom 

• följsamhet till kommungemensamma rutiner för upphandling (Lag om offentlig 

upphandling) 

• avtalstrohet till upphandlade varor och tjänster. 

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en 

bra start i livet för att utveckla sin potential 

Kommungemensamma mål: Bästa barnkommun NYTT 

Nämndens mål: Tryggheten för barn och unga som har hemtjänst och hemsjukvård ska säkerställas 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Totalt antal unika barn och 
unga med hemtjänst och 
hemsjukvård 

    ≥ 5 ≥ 5 

Andel unika barn och unga med 
hemtjänst och hemsjukvård 
som har upprättad 
genomförandeplan och/eller 
vårdplan 

    <100 <100 

Koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande 

Koppling till Barnkonventionen artiklar 3, 6, 12, 23 samt 24 som gäller barnets bästa, barnets 

rätt till liv och utveckling, barnets rätt att komma till tals, rätten till särskild omvårdnad samt 

rätten till barns rätt till bästa möjliga hälsa. 

4.2 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 

Nämndens mål: Verksamheten baseras på brukares erfarenheter, yrkesverksammas praktik och 

bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (EBP) 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

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

97 98 97 97 95 95 

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

96 94 95 95 90 90 

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

20 19 18 ≥18 ≥18 ≥18 

Andel brukare på vård- och 
omsorgsboende med inriktning 
demens med uppdaterad BPSD 

  70 ≥ 70 ≥ 70 ≥ 70 

Koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande. 
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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 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

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

74 75 74 74 74 74 

Koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande. 

Nämndens mål: God och säker dokumentation 

Kvalitativ uppföljning genom journalgranskning av hälso- och sjukvårdsjournaler samt social 

dokumentation. 

Koppling till Agenda 2030: bidrar till mål 3 God hälsa och välbefinnande. 

Nämndens mål: Långsiktigt minska antalet fall 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Andel tillsvidareanställda som 
gått förflyttningsutbildning 
enligt utbildningsplan 

  50 ≥ 75 ≥ 80 ≥ 80 

Andel brukare som erbjudits 

riskbedömning fallprevention, 
hemsjukvård 

    ≥ 60 ≥ 60 

Koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande. 

Nämndens mål: Ökad medicinsk kompetens 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Andel omvårdnadspersonal med 
undersköterskekompetens 

    ≥ 69 ≥ 69 

Koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande. 

Nämndens mål: Ökat antal tillsvidareanställda 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Antal tillsvidareanställda       

4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ 

kommun för att alla ska trivas med att bo och leva 

Nämndens mål: Anpassning av särskilda boendeformer för nämndens målgrupper ska säkerställas 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Tid från beslut till verkställighet 
biståndshandläggning boende – 
mindre än 3 mån, %. 

    ≥80 ≥80 

Koppling till Agenda 2030: Mål 11 om hållbara städer och samhällen 
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4.4 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning 

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Personalomsättning (%) 12 14 12 12 11 10 

Personalomsättning chefer (%) 15 12 11 13 12 10 
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5 Ekonomi 

Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det avser både 

driftkostnader och investeringar. 

5.1 Driftbudget 

Driftbudgettabell 

Driftbudget - Belopp i 
tusental kronor (Tkr) Budget 2021 

Prognos/Utfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Intäkter 95 300 107 200 100 500 103 400 

Personalkostnader -477 700 -498 000 -502 400 -518 800 

Övriga kostnader -131 600 -133 200 -138 200 -141 900 

Nettokostnader -514 000 -524 000 -540 100 -557 300 

Huvudverksamhet     

Ledning, central adm, 
nämnd -50 100 -47 200 -51 200 -52 300 

Vård- och 
omsorgsboende -183 200 -180 200 -187 800 -193 600 

Hemtjänst -155 600 -167 100 -169 200 -174 000 

Hälso- och sjukvård -51 000 -55 000 -55 300 -58 700 

Rehab -16 400 -17 800 -17 600 -18 200 

Övriga vård och 
omsorgsinsatser -57 700 -56 700 -59 000 -60 500 

Nettokostnader -514 000 -524 000 -540 100 -557 300 

Äldreomsorgsnämndens budgetram för åren 2022 och 2023 fastställdes i kommunfullmäktige i 

november år 2021. Driftbudgeten för äldreomsorgsnämnden uppgår till en nettokostnad om 

540,1 mnkr för år 2022 och 557,3 mnkr för år 2023. Skillnaden mellan åren är en ökad ram 

med 26,1 mnkr för år 2022 och 17,2 mnkr för år 2023. 

Driftbudgeten är utformad i enlighet med kommunens anvisningar och i övrigt kända 

förändringar. I budgeten ingår en reserv om 5,0 mnkr. 

Intäkter 

Intäkterna beräknas öka med med 5,2 mnkr mellan åren 2021 och 2022. Den främsta orsaken 

till ökningen är att statsbidrag i syfte att minska andelen timanställningar samt statsbidrag för 

utökad bemanning av sjuksköterskor tillkommer under 2022. Övriga statsbidrag förväntas 

fortsätta även under 2022. 

Personalkostnaderna 

Personalkostnaderna år 2022 beräknas öka med 24,7 mnkr i jämförelse med föregående år. 

Ökningen beror främst på löneökningar, utökning av bemanning inom hemtjänst för att möta 

behovet och utökning av hälso- och sjukvårdsverksamheten. 

Övriga kostnader 

Övriga kostnader beräknas öka med 6,6 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen beror 

främst på indexuppräkningar och att fortsätta möta det ökade behovet av skyddsutrustning. 

Äldreomsorgsnämndens huvudverksamheter 

Ledning, central adm, nämnd 

Kostnader för enhetschefer, administrativ personal, för den egna nämnden samt 

äldreomsorgsnämndens del av socialförvaltningens övergripande kostnader upp går till 51,2 

mnkr. I budgetramen ingår centralt lager av skyddsutrustning samt en reserv motsvarande 5,0 

mnkr. 
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Vård- och omsorgsboende 

Vård- och omsorgsboendenas nettobudget uppgår till 187,8 mnkr för år 2022. Budgeten är 4,6 

mnkr högre jämfört med föregående år. Personalbudgeten för vård- och omsorgboendena är 

baserad på 0,7 årsarbetare per boendeplats. Budgeten har anpassats utifrån behovet, stora 

delar av statsbidragen för äldreomsorgslyftet och äldreomsorgssatsningen ligger budgeterad 

på vård- och omsorgsboendena. 

Hemtjänst 

Hemtjänstens nettobudget uppgår till 169,2 mnkr för år 2022. Budgeten är 13,6 mnkr högre 

jämfört med föregående år. Personalbudgeten för hemtjänsten beräknas utifrån hemtjänstens 

verkliga behov och utgår ifrån utförda timmar och glesbygd. Budgeten är anpassad utifrån det 

ökade hemtjänstbehovet. Även här budgeteras stora delar av statsbidragen äldreomsorgslyftet 

och äldreomsorgssatsningen. 

Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvårdens nettobudget uppgår till 55,3 mnkr för år 2022. Budgeten är 4,3 mnkr 

högre jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på ett ökat behov av sjuksköterskor. 

Rehab 

Rehabverksamhetens nettobudget uppgår till 17,6 mnkr för år 2022. Budgeten är 1,2 mnkr 

högre än föregående år. Ökningen beror främst på uppräkning av personalkostnader. 

Övriga vård och omsorgsinsatser 

I begreppet övriga vård och omsorgsinsatser ingår korttidsveksamheten, öppen verksamheten, 

dagverksamheten, myndighetsutövning, bostadsanpassning och färdtjänst. Nettobudgeten för 

övriga vård och omsorgsinsatser uppgår till 59,0 mnkr för år 2022. Budgeten är 1,3 mnkr 

högre än föregående år. Förändringen beror främst på volymförändringar, indexuppräkning 

och andra kända förändringar. 

Anslagsbindningsnivå 

Förvaltningschefen disponerar hela nämndens budgetram om 540,1 mnkr. 

Nettokostnadsavvikelse 

Förvaltningen ska i samband med ekonomiska rapporter även redovisa äldreomsorgsnämndens 

nettokostnadsavvikelse uppdelat på kostnadsförslag samt analys kring 

nettokostnadsavvikelsen. 

5.2 Investeringsbudget 

Investering (tkr) 
Ombudgetering 

från 2021 
Budget enligt 

beslut 2022 
Total budget 2022 

Investeringsplan 
2023 

Investeringsram 0 1 700 1 700 1 700 

     

     

     

     

     

Totala 
investeringar 

0 1 700 1 700 1 700 
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6 Nämndens internkontroll 

6.1 Riskanalys 

Vid riskanalysen har sannolikhet och väsentlighet bedömts enligt riskmatrisen nedan och talen 

för sannolikhet och väsentlighet har multiplicerats. Nämnden beslutar om vilka risker som ska 

var med i internkontrollplanen, där ett riktmärke är att risker med riskvärde på 12 eller högre 

lyfts in i planen. 

 

6.2 Uppföljning av internkontrollen 

Se beslutad internkontrollplan i separat bilaga till nämndplan. 

6.3 Internkontrollplan 

Övergripande styrning 

Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Övergripande 
styrning 

Brist på beredskap 
vid förseningar eller 
avbrott i 
stödverktyg och 
stödfunktioner. 

Sannolik Mycket 
allvarlig 

20 Kontroll av att rutiner 
finns för hur ansvar 
och roller ser ut vid 
eventuellt avbrott. 

 

Bristande 

samverkan med 
externa aktörer på 
övergripande nivå 
(gruppnivå). 

Sannolik Kännbar 12 Stickprovskontroller 

av att nämnden följer 
sin del i regionala 
eller delregionala 
överenskommelser 

 

Följer inte 
upphandlingsrutiner 
-  dokumentation 
och avtalstrohet 

Mindre 
sannolik 

Allvarlig 8 Stickprovskontroller Manuella 
stickprovskontroller 
av dokumentation 
och avtalstrohet. 

Att tillhandahålla stöd och omsorg 

Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Att 
tillhandahålla 
stöd och 
omsorg 

Bristfällig 
dokumentation. 

Möjlig Allvarlig 12 Stickprovskontroller Införande av nytt 
system (Life Care) 
under 2021 kommer 
innebära högre risk 
för bristfällig 
dokumentation 
under 2022. 
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Personal 

Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Personal Osäker 
dokumentation 
gällande 
personalärenden. 

Möjlig Allvarlig 12 Stickprovskontroller 
av dokumentation av 
personalärenden 
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7 Organisation 

7.1 Politisk organisation 

Äldreomsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Nämnden har ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

7.2 Organisationsbild 
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8 Personal 

Personalen är vår viktigaste resurs och vi ska ständigt arbeta för en god arbetsmiljö där vi är 

lyhörda för förbättringar. Rekrytering av och bemanning med kompetent personal är ständigt 

viktigt för hela socialförvaltningen. För flera av yrkesrollerna finns specifika kompetenskrav 

såsom exempelvis legitimation och examen. I samverkan med gymnasie- och högskola sker 

viktigt arbete för att säkra kompetensförsörjning. Förvaltningen ska vidareutveckla och hitta 

nya former för effektiv rekrytering och bemanning. I detta arbete är systematiskt 

arbetsmiljöarbete och plan för strategisk kompetensförsörjning viktiga delar. 
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9 Följetal 

Under denna rubrik visas nämndens följetal. Följetal är mått utan målvärden som gör det 

möjligt att följa verksamhetens utveckling. 

9.1 Äldreomsorgsnämndens följetal nämndplan 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Särskilt boende SoL, antal platser 304 307 

Hemtjänst i ordinärt boende, antal pers. 1 280 1 290 

Hemsjukvård, antal personer 1 039 1 050 

Korttidsboende, antal platser 33 33 

Antal upprättade SIP (samordnad individuell plan) på socialförvaltningen som är 
upprättade i SAMSA, ÄN och SN 

 10 

9.2 Personalföljetal 

Personal - Antal anställda 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Antal tillsvidareanställda 884 907 

Antal tidsbegränsade anställda 138 129 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%) 

92,9 93,3 

Personal - Sjukfrånvaro 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 9,6 10,2 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala 
sjukfrånvaron (%) 

21,3 24,4 

Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) 43 37 

VAB % av arbetstid (kvinnor) 1 1 

VAB % av arbetstid (män) 0,3 0,3 

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid 

Följetal Utfall 2020 Utfall delår 2021 

Timtid i timmar 225 220 229 575 

Fyllnadstid i timmar 7 558 6 282 

Övertid i timmar 15 260 15 816 

Köpta timmar av bemanningsföretag 2 839 4 403 
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