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1 Sammanfattning 

Verksamheterna inom äldreomsorgsnämnden prognosticerar en budget i balans för år 2022. 

Resultatet för perioden jan-augusti visar ett överskott om 0,9 mnkr. 

Verksamheterna har hittills under året aktivt arbetat med att minimera spridningen av covid-

19. Det har skett en ökning av smittan under året och senast under sommaren men bedöms i 

nuläget vara under kontroll. Detta har lett till utmaningar när det gäller bemanning framför allt 

under sommaren.  Behovet av extra bemanning inom verksamheten för kommunal Hälso- och 

sjukvård har kunnat tillgodoses genom bemanningsföretag, motsvarande cirka 9 årsarbetare i 

snitt  för perioden januari till och med augusti. Dock har sommarperioden krävt en högre 

bemanning än övriga månader. 

Ytterligare utmaning för den kommunala hälso-och sjukvården är ett ökande vårdbehov hos 

kommuninvånare, då patienter inom slutenvård tenderar utskrivas i en snabbare takt än 

tidigare, som en led i kommande förändringar enligt Nära Vård. 

Verksamheterna inom äldreomsorgsnämnden har fortsatt stort förtroende bland kommunens 

brukare, vilket senaste brukarundersökningen påvisar. Dock påvisar resultatet i jämförelse 

med samma period förra året vara lägre. En tendens som påvisas även i jämförelse med hela 

riket. 

Flera långsiktiga insatser har påbörjats med målet att kunna bemöta samhällsutmaningarna 

med bibehållen kvalité inom verksamheterna samt effektiv användning av resurser. 

För att möta rekryteringsutmaningen har ett systematiskt arbete påbörjats för att minska antal 

timvikarier till förmån för tillsvidareanställningar på heltid. Under perioden har antalet 

tillsvidareanställda ökat med 30 medarbetare. 

Arbetet med långsiktig kompetensförsörjning har vidareutvecklats. Medarbetare har fått ta del 

av utbildningar av varierande karaktär, både internt och externt. 
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2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

Inledningen av året präglades av en mycket hög sjukfrånvaro då Covid-19 spreds i samhället 

på en nivå som inte setts under pandemin. Förvaltningen vidtog åtgärder för att planera den 

höga personalfrånvaron och minska smittspridningen. Insatser fick i viss mån ställas in och 

dagverksamheten hade ett kortare uppehåll på några veckor. Under perioden som 

verksamheten var stängt erbjöds brukarna andra insatser vid behov. 

Det har varit hög belastning på korttidsplatserna under stora delar av året och antalet lediga 

platser har varit begränsade i perioder.  Behovet av vård och omsorgsboendeplatser har också 

ökat. Under våren utökade verksamheten med tre platser på Kullabyn, genom att omvandla 

tre trygghetsboendelägenheter till vård och omsorgsboende. 

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att minska sårbarheten vid IT och telefonistörningar. 

Inom ramen av kontinuitetsplaneringen har "reservrutiner" framtagits. Därutöver har 

förvaltningen infört: 

• Extra mobiler med särskilda SIM-kort som fungerar vid nätavbrott 

• Säkra inloggningar i dem mest kritiska systemen.  

Under våren har frivilligverksamheten successivt startat upp aktiviteter med frivilliga på olika 

orter i kommunen och det har tagits emot med glädje. Bland annat har musikcafé, våffelcafé, 

gymnastik, bingo, sopplunch och gemenskap för finsktalande kunnat erbjudas. Därutöver har 

det varit både musik och underhållning på vård och omsorgsboenden. 

Kommunal hälso- och sjukvård 

Den kommunala hälso- och sjukvården inledde året med att ge de inskrivna patienterna den 

fjärde dosen av Covid-19 vaccinet. Förberedelser för den femte dosen har gjorts, som ska 

erbjudas under september månad. 

Verksamheten har påverkats av slutenvårdens omställning mot  "Nära vård" då allt fler 

patienter från sluten vård med behov av komplexa vårdinsatser skrivs ut och kräver insatser 

från den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förvaltningen har under perioden svarat på flera remisser bland annat "Remiss reviderat 

Hälso- och sjukvårdsavtal", "Remiss Färdplan- länsgemensam strategi för god och nära vård", 

där ett antal punkter framhölls som oklara. 

Tillsammans med Västra Götalandsregionen och övriga 48 kommuner i länet är Mark delaktig i 

arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) som handlar om informationsöverföring 

mellan olika vårdgivare och huvudmän. Enligt den första tidsplanen för FVM-programmet 

skulle införandet startats i mars 2022. Arbetet med att designa lösningen har försenats och 

samtal har pågått mellan avtalsparterna för att utröna om tid, kostnad och kvalitet kan uppnås 

på ett relevant sätt för parterna och därmed invånarna. 

Förvaltningen har deltagit i förstudien om Skene Närsjukhus tillsammans med Södra 

Älvsborgssjukhus under ledningen av Västra Götalandsregionen och kommunstyrelsen.. 
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3 Verksamhet 

3.1 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. 

  

Vård och omsorg om äldre 

Följetal inom vård och omsorg: 

• Andel överklaganden där kommunens beslut fått bifall - Det har inte varit några 

överklaganden under perioden. 

• Tid från ansökan till beslut för boende –100% har fått ett beslut mindre än 3 månader 

från ansökan.   

• Tid från ansökan till beslut färdtjänst – 100% har fått ett beslut inom 3 månader från 

ansökan.  

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 högst tre dagar och 

Marks kommun har lyckats ta emot utskrivna patienterna inom 0. 2 - 0,5 dagar.  

• Följsamhet till basala hygienrutiner (nationell punktprevalensmätning).  Godkänd nivå 

är 60-100%. Marks kommun har 70% följsamhet. För närvarande finns ingen nivå 

angiven för riket.  

Med anledning av covid-19 har verksamheten fått genomföra åtgärder som har inneburit att 

brukare inte fått bistånd i form av dagverksamhet verkställt under några veckor i inledningen 

på året. De aktuella brukarna erbjöds kompenserande insatser istället. 

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 delvis stå tillbaka. Under perioden har nämnden inte haft fler 

avvikelser eller vårdskador jämfört med föregående år. 

Under perioden har pågått ett kontinuerligt arbete med uppdatering och anpassning av 

aktuella riktlinjer och rutiner inom nämndens verksamheter, med fokus på kvalitetssäkring av 

den vård och omsorg som bedrivs. 
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4 Måluppföljning 

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som 

utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. 

 

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 

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

(1) 

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen 

grundar sig på att antalet ärenden är begränsade, vilket gör det möjligt att ha en  kontinuerlig 

översikt att vårdplan finns upprättad. 

Antalet är för lite att göra en analys för könsuppdelning. 

 

Målet har koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande 

Målet har även 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 barns rätt till bästa möjliga hälsa. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Totalt antal unika barn och unga med 
hemtjänst och hemsjukvård 

 5 7 ≥ 5  

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

  100 <100  

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) (2) 

Målet har koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Andel personer nöjda med bemötande från 

personalen - hemtjänst (%) 
98 98 98 95  

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

94 94 92 90  

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

19 19 18 ≤18  

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

 65  ≥ 70  
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Andel personer nöjda med bemötande från personalen - hemtjänst (%) 

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen 

grundar sig på att: resultatet för året gällande bemötande är fortsatt högt. 98% har i årets 

enkät svarat att de är nöjda med personalens bemötande. Det finns ingen skillnad mellan 

kvinnor och män. 

 

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

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen 

grundar sig på att: resultatet för året gällande bemötande är fortsatt högt. 92% har i årets 

enkät svarat att de är nöjda med personalens bemötande. Något lägre än tidigare år men 

bättre än i riket. Undersökningen visar att kvinnorna har någon procentandel högre än 

männen. 

 

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

På grund av Covid-19 så har detta varit ett nedprioriterat område. Mycket genomförs men 

dokumentationen släpar efter på grund av en hög belastning på sjuksköterskorna och 

personalen. Det hade behövts fler utbildare och administratörer men det pågår ett arbete med 

att uppdatera planerna på boendena.  

Nämndens mål: Varje person där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar ska känna sig trygg 

och säker i kontakten med vården (3) 

Målet har koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

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

75 75 66 74  

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

sjuksköterska (%) 

Brukarundersökningen som genomfördes i mars 2022 visar att nämnden inte når upp till sitt 

mål på 74 procent. Genomsnittet i riket är 69%. Undersökningen visar att kvinnorna upplever 

det lättare att få träffa sjuksköterska vid behov i något högre utsträckning än männen. 

 

Nämndens mål: Långsiktigt minska antalet fall (4) 

Målet har koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Andel tillsvidareanställda som gått 
förflyttningsutbildning enligt utbildningsplan 

 50  ≥ 80  

Andel brukare som erbjudits riskbedömning 
fallprevention, hemsjukvård 

   ≥ 60  

Andel tillsvidareanställda som gått förflyttningsutbildning enligt utbildningsplan 

Utbildningar genomförs av kommunrehab och det är vikarier som har prioriterats.  

Nämndens mål: Ökad medicinsk kompetens (5) 

Målet har koppling till Agenda 2030: Mål 3 God hälsa och välbefinnande. 
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Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Andel omvårdnadspersonal med 
undersköterskekompetens 

  70 ≥ 69  

Antal tillsvidareanställda   725   

Andel omvårdnadspersonal med undersköterskekompetens 

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen 

grundar sig på att satsningar görs via äldreomsorgslyftet där förvaltningen med hjälp av 

statsbidrag finansierar ett antal utbildningsplatser varje år så länge statsbidraget finns. 

 

Antal tillsvidareanställda 

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen 

grundar sig på att : Siffran 725 i tabellen visar antalet omsorgsbiträden, vårdbiträden och 

undersköterskor inom äldreomsorgen. Utöver dessa yrkesgrupper tjänstgör sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter, fysioterapeuter, m.fl. inom äldreomsorgsnämndens verksamheter.  Det 

totala antalet tillsvidareanställda motsvarar 939. 

Nämndens mål: Ökat antal tillsvidareanställda (6) 

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen 

grundar sig på att: antalet tillsvidareanställda inom nämndens verksamheter har ökat med 30 

medarbetare under perioden i jämförelse med samma period året innan. 

Nämndens mål: God och säker dokumentation 

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen 

grundar sig på att: uppföljning sker genom en kvalitativ journalgranskning av hälso-och 

sjukvårdsjournaler samt social dokumentation. Redovisning sker i samband med årsrapport. 

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

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 

(7) 

Målet har koppling till Agenda 2030: Mål 11 om hållbara städer och samhällen 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

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

  80 ≥80  

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

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen 

grundar sig på att det hittills har funnits tillräckligt med platser och samtliga sökande har fått 

erbjudanden inom tidsramen. De individer som väntat över tre månader innan inflytt har 

tackat nej till erbjudande.  
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4.4 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning 

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning 

Nämndens mål: Sundare personalomsättning (Obs kommungemensamt mål) (8) 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

Personalomsättning (%) 14 9 15 11  

Personalomsättning chefer (%) 12 5 8 12  

Personalomsättning (%) 

Personalomsättningen ovan på 15 procent gäller för perioden juli 2021 till och med juni 2022. 

Resultatet är 4 procent högre än nämndens mål på 11 procent. Nämndens bedömning är att 

målet förväntas uppfyllas i låg grad under året. Bedömningen grundar sig på följande: 

Personalomsättningen ovan inkluderar vikarier under delar av två sommarperioder. Det 

inkluderar även ca 70 så kallade Covid-anställningar som avslutades under hösten 2021. 

Nämndens resultat är 0,8 procent över snittet i kommunen som ligger på 14,2. 

Personalomsättning chefer (%) 

Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas i hög grad under året. Bedömningen 

grundar sig på det förbättrade resultatet (8 procent) i jämförelse med nämndens mål på 12 

procent. Periodens utfall har ökat i jämförelse med föregående år. 

Omsättning inom nämnden är 6,5 procent lägre än snittet i kommunen som ligger på 14,2. 
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5 Uppföljning av Klimatlöften 2022 

Klimatlöften 

Marks kommun är med i kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om som drivs av 

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Av 20 klimatlöften har Marks 

kommun i Budget 2023-2026 klargjort att kommunkoncernen under 2022 ska uppnå följande 

åtta löften. 

 

Klimatlöfte Uppföljning 

10. Vi använder cirkulära 
möbler, Alla nämnder och bolag 

Verksamheten överväger alltid att återanvända möbler framför inköp när behov 
uppstår. Ambitionen är alltid i första hand återanvända befintliga möbler. 

12. Vi mäter matsvinn i offentlig 
verksamhet och har mål, TSN. 
Och SN, ÄN och BUN 

I enlighet med måltidsprogrammet har kommunen målsättningen att halvera 
matsvinnet till år 2030. Matsvinn mäts inom kostverksamhetens kök och följs 
upp i tre fraktioner; kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. Snittvärdet är 
43 gram per portion och målet kommer sannolikt uppfyllas för helåret 2022. 

13. Vi minskar klimatavtrycket 
från offentliga från offentliga 
måltider och har mål (något 
omformulerad?) TSN. Och SN, 
ÄN och BUN. 

I enlighet med klimatlöftet följer kostverksamheten upp samtliga livsmedelsinköp 
månadsvis genom nyckeltalet om max 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. 
Uppföljningen redovisar snittvärde 1,6 kg CO2e/kg (aug 2022) för hela 
kommunen. Målet är därmed uppfyllt. 
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6 Uppföljning av internkontroll 

6.1 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. 

Äldreomsorgsnämnden har under årets interkontrollplan fem kontrollmoment att följa upp. 

Internkontrollplanen beslutades i samband med årets nämndplan. Delprocesserna berör 

samverkansfrågor, internprocesser, styrdokument och rutiner. Interkontrollplanen berör även 

handläggningsfrågor med fokus på dokumentation. Vidare avser Äldreomsorgsnämnden att 

följa upp dokumentation av personalärenden. 

Samtliga uppföljningar förväntas vara avklarade under 2022. Internkontrollarbetet har 

påbörjats. Många av momenten sker löpande och några kommer enligt plan att utföras under 

hösten. Samtliga resultat redovisas i årsrapporten. 
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7 Personal 

Kompetensförsörjning 

Arbetet med hållbar och långsiktig kompetensförsörjning startade som ett prioriterat projekt 

under 2020 i förvaltningen då ett förslag till struktur för arbete med 

kompetensförsörjningsplaner togs fram. Utifrån det arbetet har ett antal insatser planerats och 

genomförts, bland annat: 

Bemanningsenheten utvecklats till en kompetens- och resursenhet, med nytt uppdrag och nya 

resurser. Kompetens- och resursenheten har huvudfokus på utförarverksamheter som 

arbetardygnet runt. Genom analys av befintliga arbetssätt och översyn av rutiner har planering 

för det fortsatta arbete genomförts. 

Förvaltningens befattningsbeskrivningar har setts över. Arbetet ligger som en grund för 

inventering, rekrytering, kompetensförsörjning, introduktion, uppföljning och utveckling. En 

kompetensutvecklingsinsats i form av fem workshops har tagits fram för samtliga chefer inom 

socialförvaltningen och genomförs under hösten 2022. 

Samhällets utmaningar avseende tillgång till personal kräver förändrade arbetssätt för att öka 

antal tillsvidare heltidsanställda och minska antalet timvikarier. Fler heltidsanställda medför en 

överkapacitet som ska omsättas genom rörlig placering. Under året har Äldreomsorgen arbetat 

med att försöka få en överanställning av omvårdnadspersonal motsvarande en del av 

förvaltningens förväntade frånvaro. Det innebar att en del av medarbetarna har arbetat med 

rörlig placering och delvis tjänstgjort i en annan enhet än sina ordinarie arbetsplatser. Initialt 

fanns en viss oro hos medarbetarna inför ett sådant pass men utfallet har varit mycket positivt 

då medarbetarna har kunnat hjälpa en annan enhet. Det har också inneburit en 

kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte för båda parter. 

Under året har månadsanställningar erbjudits till semestervikarier inom äldreomsorgen. 

Åtgärden leder i sin tur till färre antal timanställningar. Erbjudandet har mottagits positivt av 

vissa sökanden. 

Arbetssätt för övergripande och samordnade rekryteringar av omvårdnadspersonal har 

utvecklats och genomförts. 

Äldreomsorgen har under delåret haft kompetensförsörjning inom följande områden 

• Vitalparametrarar- med syfte att förbättra omvårdnadspersonalen kompetens att göra 

en första bedömning av en patient. 

• Avancerad hemsjukvård med palliativ inriktning. 

• Förflyttningsutbildning med syfte att hantera förflyttningarna av brukaren i hemmet på 

ett säker och tryggt sätt.  

• Lågaffektivt bemötande enligt Durevallsmetoden med syfte att förebygga hot och 

våldssituationer och kompetens att hantera eventuell hot och våldssituation. 

• Demensutbildning i handläggning av demenssjuka, beteendeskattning och åtgärder. 

Årets systematiska arbetsmiljöarbete har lett till att verksamheten utbildat egna handledare 

inom lågaffektivt bemötande. Handledarna erbjuder utbildningstillfällen för all personal varje 

månad och besöker arbetsplatser som har akuta problem med hot och våldssituationer. 

Äldreomsorgen har i samband med medarbetarsamtal använt "Fredas-kortfrågor" som är en 

validerad metod för att identifiera utsatthet för våld i nära relationer. 

Halkolyckor har identifierats som ett återkommande tillbud och arbetsskada. Därför har 

upphandlat arbetsskor med bättre funktionalitet. 

Äldreomsorgen har påbörjat använda verksamhetssystemet Stratsys för dokumentation av sitt 

systematiska arbete med målet att kvalitetssäkra det organisatoriska och sociala 

arbetsmiljöarbetet. 

Verksamhetssamverkan inom nämndens uppdragsområden är numera även skyddskommitté 

med syfte att samverkan sker närmare arbetsplatser. 
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8 Ekonomi 

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall och prognos för 2022. 

8.1 Driftredovisning 

Tabell periodrapport 

Driftredovisning 
(belopp i tkr) 

Utfall 
2021 

Utfall 
31/8 
2021 

Utfall 
31/8 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Budgetavvik
else 

Intäkter 106 300 74 000 74 500 104 600 94 700 9 900 

Personalkostnader -498 300 -335 900 -349 100 -514 600 -500 600 -14 000 

Övriga kostnader -134 600 -89 500 -85 700 -127 100 -131 200 4 100 

Nettokostnader -526 600 -351 400 -360 300 -537 100 -537 100 0 

Fördelning på huvudverksamhet, netto    

Ledning, central adm, 
nämnd 

-47 800 -30 500 -30 500 -46 300 -50 300 4 000 

Vård- och 
omsorgsboende 

-183 200 -119 800 -130 500 -193 100 -192 700 -400 

Hemtjänst -166 700 -114 100 -116 000 -171 900 -171 500 -400 

Hälso- och sjukvård -55 300 -37 000 -37 500 -58 100 -55 900 -2 200 

Rehab -17 500 -11 800 -11 800 -17 700 -17 700 0 

Övriga vård och 
omsorgsinsatser 

-56 100 -38 200 -34 000 -50 000 -49 000 -1 000 

Nettokostnader -526 600 -351 400 -360 300 -537 100 -537 100 0 

       

Analys av driftredovisning 

Utfall jämfört med budget för perioden och föregående år 

Utfallet jämfört med budget för perioden januari till och med augusti visar ett överskott om 0,9 

mnkr. Överskottet kan härledas främst till statlig ersättning för sjuklönekostnader under 

januari till och med april, samt äldreomsorgnämndens budgetreserv. 

Jämfört med föregående år har nettokostnaderna ökat med 11,3 mnkr. Ökningen mellan åren 

beror främst på minskade intäkter kopplat till covid-19 om 9,3 mnkr samt ökade 

personalkostnader på grund av löneökningar och inhyrda sjuksköterskor. 

Äldreomsorgnämndens helårsprognos 

Helårsprognosen för Äldreomsorgsnämnden beräknas till en budget i balans. Prognosen utgår 

ifrån att: 

• Reserven för utvecklingsmedel under "Administration, centralförvaltning och nämnd" 

kommer att nyttjas fullt ut. 

• Vård- och omsorgsboende, hemtjänst och övriga vård och omsorgsinsatser behåller det 

aktuella underskottet som verksamheterna har fram till och med augusti månad. 

• Hälso- och sjukvården redovisar högre kostnader än budgeterat motsvarande 1,9 mnkr 

under resterande delen av året. Verksamheten beräknas redovisa ett underskott om 2,2 

mnkr för hela året.  

Jämförelse med budget och föregående år per kostnadsslag 

Intäkterna till och med augusti månad uppgick till 74,5 mnkr. Utfall jämfört med budget gav 

ett överskott på 11,4 mnkr. Överskottet beror främst på ersättning från staten för 

sjuklönekostnader om 4,7 mnkr fram till och med april månad. Taxor och avgifter redovisar en 

budget i balans. Resterande 6,7 mnkr av överskottet förklaras genom ökade intäkter för 

statsbidrag som inte varit budgeterat, till exempel prestationsbaserat statsbidrag för att utöka 
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bemanningen av sjuksköterskor på vård- och omsorgsboenden. 

Personalkostnaderna redovisades till 349,1 mnkr för perioden (inklusive inhyrd personal 

10,0 mnkr), vilket ger ett underskott mot budget om 12,6 mnkr. Underskottet beror främst på 

den höga sjukfrånvaron (17,25 procent) som var under januari och februari samt ökade 

kostnader för inhyrda sjuksköterskor. Äldreomsorgen har som nämnts tidigare fått 

kompensation i form av sjuklöneersättning från staten, vilket innebär att med 

sjuklöneersättningen inräknad, redovisar personalkostnaderna ett underskott om 7,9 mnkr. 

Sjuksköterskeorganisationen redovisar ett underskott om 5,1 mnkr för perioden, på grund av 

ökad belastning och behovet av sjuksköterskor från bemanningsföretag. Nämndens kostnader 

för sänkt arbetstid på natten enligt SKR:s nationella överenskommelse med Kommunal skulle 

hanteras inom ramen för löneöversynen 2022. Kostnaden blev 2,7 mnkr och belastade 

nämndens budget. 

Övriga kostnader uppgick till 87,7 mnkr till och med augusti, vilket motsvarar ett överskott 

om 2,1 mnkr jämfört med budget. 2,6 mnkr av överskottet beror på reserv för 

utvecklingsmedel, 0,5 mnkr av överskottet beror på lägre kostnader för kompetensutveckling. 

De interna tjänsterna (lokal, kost, städ och färdmedel) redovisar ett underskott om 1,0 mnkr, 

underskottet är hänförligt till lokalkostnader och kostnader för kost. 

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 äldreomsorgnämndens del av den centrala administrativa enheten. 

Verksamheterna redovisade ett överskott om 3,1 mnkr för perioden. I överskottet ingick en 

reserv för utvecklingsmedel på 2,6 mnkr för perioden. Resterande del av överskottet (0,5 

mnkr) är hänförligt till lägre kostnader för central administration, främst kopplat till 

kompetensutveckling. 

Helårsprognos ledning, central administration och nämnd 

Helårsprognosen beräknas till ett överskott om 4,0 mnkr förutsatt att reserven för 

utvecklingsmedel inte används fullt ut. 

Vård- och omsorgboende 

Vård- och omsorgsboendena redovisade ett utfall om 130,5 mnkr för perioden. Utfallet innebar 

ett underskott mot budget om 0,4 mnkr som i huvudsak förklaras genom ökade 

personalkostnader på grund av sänkt arbetstid på natten samt ökade kostnader för sjuklöner 

med anledning av Covid-19. Beläggningsgraden har under perioden varit 94 procent. Nämnden 

har genomfört en förtätning under augusti av tre nya boendeplatser på Kullabyn, vilket 

resulterat i att nämnden nu tillhandahåller 310 boendeplatser. 

Helårsprognos vård- och omsorgboende 

Helårsprognosen för vård- och omsorgsboendena beräknas till ett underskott om 0,4 mnkr. 

Prognosen är baserad på att beläggningsgraden och vårdtyngden ligger kvar på samma nivå 

under resterande del av året. 

Hemtjänst 

Hemtjänsten redovisade för perioden ett utfall om 116,0 mnkr, vilket motsvarar ett underskott 

om 0,4 mnkr gentemot budget för perioden. Underskottet förklaras likt vård- och 

omsorgsboendena på personalkostnader på grund av sänkt arbetstid på natten samt ökade 

kostnader för sjuklöner med anledning av Covid-19. Volymerna inom hemtjänst har varit på 

samma nivå som föregående år, med en minskning under månaderna juni och juli. Under 

resterande delen av året förväntas volymerna följa budgeterad nivå. 

Helårsprognos hemtjänst 

Helårsprognosen för hemtjänsten beräknas till ett underskott om 0,4 mnkr. Prognosen är 

baserad på att volymerna följer budgeterad nivå och inte ökar under resterande delen av året. 

Hälso- och sjukvård 
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Sjuksköterskeorganisationen: Hälso- och sjukvården redovisade en nettokostnad om 37,5 

mnkr och ett underskott mot budget om 0,3 mnkr, vilket främst beror på inhyrda 

sjuksköterskor genom bemanningsföretag. Verksamhetens intäkter redovisar ett överskott om 

om 4,8 mnkr främst på grund av prestationsbaserat statsbidrag för att utöka 

sjuksköterskebemanningen på vård- och omsorgsboendena (4,6 mnkr). Personalkostnaderna 

redovisar ett underskott om 5,1 mnkr varav 8,8 mnkr är för inhyrda sjuksköterskor från 

bemanningsföretag. Resursbristen har varit påtaglig samtidigt som verksamheten behövt 

anpassa sig efter arbetet med nära vård. 

Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 0,5 mnkr, varav 6,2 mnkr är ökade 

kostnader för bemanningssköterskor. 

Kommunrehab: Rehabverksamheten redovisade en nettokostnad om 11,8 mnkr och en 

budget i balans för perioden. 

Jämfört med föregående år ligger kostnaderna på samma nivå. 

Helårsprognos hälso- och sjukvård 

Helårsprognosen för sjuksköterskeorganisationen beräknas till ett underskott om 2,2 mnkr 

främst på grund av det ökade kostnaderna och behov av sjuksköterskor från 

bemanningsföretag. 

Rehabverksamheten prognostiserar att hålla en budget i balans. 

Övriga vård och omsorgsinsatser 

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

dagverksamheten, myndighetsutövning och färdtjänst. 

• Korttidsverksamheten redovisar en budget i balans och väntas hålla en budget i 

balans vid årets slut. 

• Öppen verksamheten redovisade för perioden ett underskott om 0,3 mnkr och 

beräknas hålla en budget i balans resterande månader av året. 

• Dagverksamheten redovisar en budget i balans och väntas hålla en budget i balans 

resterande del av året. 

• Myndighetsutövningen redovisade ett underskott om 0,5 mnkr för perioden, hela 

underskottet beror på personalkostnader. Verksamheten förväntas avsluta året med ett 

underskott om 0,5 mnkr. 

• Färdtjänsten redovisade ett underskott om 0,2 mnkr för perioden. Underskottet beror 

främst på att antal resor har ökat. Färdtjänsten prognostiseras hålla en budget i balans 

resterande del av året. 

Totalt redovisade övriga vård och omsorgsinsatser en nettokostnad om 34,0 mnkr för 

perioden, vilket motsvarar ett budgetunderskott om 1,0 mnkr. 

Helårsprognos övriga vård och omsorgsinsatser 

Den sammanlagda helårsprognosen för övriga vård och omsorgsinsatser beräknas till ett 

underskott om 1,0 mnkr, vilket förutsätter att samtliga verksamheter håller en budget i balans 

resterande del av året. 
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Specifikation av statsbidrag 

Statsbidrag 

 

Statsbidrag (mnkr) 
Utfall 
2021 

Utfall 
31/8 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Motverka ensamhet bland äldre och ökade kvalitet i vården 2 327 1 544 2 316 2 316 

Säkerställa god vård och omsorg av äldre 15 293 10 144 15 217 15 217 

Hjälpmedelsbidrag 700 465 698 700 

Äldreomsorgslyftet 5 228 4 100 6 497 6 497 

Ersättning för sjuklönekostnader pga covid-19 4 995 4 685 4 685 0 

Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att 
utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden 

0 3 105 4 658 0 

     

Summa 28 543 24 043 34 071 24 730 

Kommentar statsbidrag 

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommunerna för att 

motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 

demenssjukdom, statsbidraget är även beslutat att gälla för 2022. Marks kommuns del av 

statsbidraget uppgår under året till 2,3 mnkr och ska i huvudsak användas till aktiviteter för 

äldre personer och personer med demenssjukdom för att minska ensamhet. 

Statsbidraget Säkerställa god vård och omsorg av äldre omfattar 4 miljarder kronor under 

2022. Äldreomsorgnämndens del 2022 av statsbidraget är 15,3 mnkr. Statsbidraget syfte är 

att användas i befintlig verksamhet samt utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra 

förbättringar och utveckling av verksamheter. 

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 omfattar sammanlagt 1,7 miljarder kronor under 2022. 

Äldreomsorgnämndens del 2022 av statsbidraget är 6,5 mnkr, ca 50 medarbetare beräknas 

genomföra utbildning under året. 

Äldreomsorgsnämnden har erhållit ersättningen från staten gällande sjuklönekostnader om 4,7 

mnkr under perioden som avser sjuklönekostnader under november 2021 till och med mars 

2022. Regeringens beslut gäller till mars 2022 vilket innebär att nämnden inte kommer att 

kompenseras för sjuklönekostnader framöver. 

Socialstyrelsen ska fördela prestationsbaserade medlen till de kommuner som kan uppvisa en 

förbättring i antal sjuksköterskor per plats i särskilt boende. Även de kommuner som redan 

har en god sjuksköterskebemanning får ta del av stödet. Marks kommuns del av statsbidraget 

uppgår till 4,6 mnkr under 2022 för att ha uppnått kraven för statsbidraget under 2021. 
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8.2 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2022 
Utfall 31/8 

2022 
Prognos 

2022 
Budgetavvikelse 2022 

 1 700 890 1 500 200 

     

Summa 1 700 890 1 500 200 

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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9 Följetal 

9.1 Följetal verksamhet 

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 

Äldreomsorgsnämndens följetal nämndplan 

Följetal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022 

Särskilt boende SoL, antal 
platser 

304 304 307 310 

Hemtjänst i ordinärt boende, 
antal pers. 

1 218 1 280 1 329 1 415 

Hemsjukvård, antal personer 1 022 1 039 1 048 1 037 

Korttidsboende, antal platser 33 33 33 33 

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

  10 40 

Särskilt boende SoL, antal platser 

Under våren utökades antalet vård och omsorgsboendeplatser med tre ytterligare lägenheter 

på Kullabyn. Detta genom att omvandla tre lägenheter som tidigare var trygghetslägenheter.  

Antal upprättade SIP (samordnad individuell plan) på socialförvaltningen som är upprättade i 

SAMSA, ÄN och SN 

Under första halvåret har 23 SIP genomförts så prognosen är att det kommer att ske en 

markant ökning mot föregående år.  

9.2 Följetal personal 

Personal - Antal anställda 

 

Följetal 
Utfall delår 

2019 
Utfall delår 

2020 
Utfall delår 

2021 
Utfall delår 

2022 

Antal tillsvidareanställda 866 856 907 939 

Antal tidsbegränsade anställda 49 140 129 176 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställda (%) 

90,9 91,7 93,3 94,3 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden fortsätter att öka. Förvaltningen erbjuder både 

tillsvidare anställda och vikariat utifrån heltid. 

Tidsbegränsade anställningar har ökat då vi i år erbjuder månadsanställning istället för 

tim.anställningar över sommaren. 
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Personal - Sjukfrånvaro 

Statistiken nedan avser perioden 1 juli t o m 30 juni. 

Följetal 
Utfall delår 

2019 
Utfall delår 

2020 
Utfall delår 

2021 
Utfall delår 

2022 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 7,7 8,7 10,2 10,5 

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av 
den totala sjukfrånvaron (%) 

30,8 24,5 24,4 29,6 

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

51 46 37 64 

VAB % av arbetstid (kvinnor) 1 1 0,8 1,2 

VAB % av arbetstid (män) 0,4 0,3 0,1 0,2 

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 

Sjukfrånvaron och VAB är fortfarande hög vilket beror på covid-19 smittan och att 

medarbetare inom vård och omsorg ska stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. i 

jämförelse med övriga verksamheter i samhället har medarbetare inom nämndens 

verksamheter inga förutsättningar för distansarbete, vilket påverkar sjuktalen. 

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

Det höga frisktalet för nämndens verksamheter är inte i paritetet med den höga sjukfrånvaron 

under perioden. Siffran har tagits fram genom HR och förvaltningen har inga medel för 

ytterligare analys av resultatet. 

 

 

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid 

Statistiken nedan avser perioden 1 juli t o m 30 juni. 

Följetal 
Utfall delår 

2019 
Utfall delår 

2020 
Utfall delår 

2021 
Utfall delår 

2022 

Timtid i timmar 222 161 230 011 229 575  

Fyllnadstid i timmar 10 554 7 672 6 282 5 914 

Övertid i timmar 13 945 13 184 15 816 16 315 

Köpta timmar av bemanningsföretag  2 700 4 403  

Timtid i timmar 

Siffrorna ovan gäller perioden juli 21-juni 22 och är framtagna genom HR. Förvaltningen kan 

inte kvalitetssäkra resultatet. Då det förekommer avvikelse i siffrorna för Äldreomsorgen får 

det slutgiltiga resultat inväntas att presenteras. Detta kommer Hr-Controller tillsammans med 

Servicedesk lön utveckla över tid och rätt siffror för framförallt Äldreomsorg, men också för 

Socialnämnd kommer att presenteras när systemet är redo för detta. Systemet väntas vara 

redo i slutet av september. 

Fyllnadstid i timmar 

Siffrorna ovan gäller perioden juli 21-juni 22 och är framtagna genom HR. Förvaltningen kan 

inte kvalitetssäkra resultatet. Då det förekommer avvikelse i siffrorna för Äldreomsorgen får 

det slutgiltiga resultatet inväntas att presenteras. Detta kommer Hr-Controller tillsammans 

med Servicedesk lön utveckla över tid och rätt siffror för framförallt Äldreomsorg, men också 

för Socialnämnd kommer att presenteras när systemet är redo för detta. Systemet väntas vara 

redo i slutet av september. 
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Övertid i timmar 

Siffrorna ovan gäller perioden juli 21-juni 22 och är framtagna genom HR. Förvaltningen kan 

inte kvalitetssäkra resultatet. Då det förekommer avvikelse i siffrorna för Äldreomsorgen får 

det slutgiltiga resultatet inväntas att presenteras. Detta kommer Hr-Controller tillsammans 

med Servicedesk lön utveckla över tid och rätt siffror för framförallt Äldreomsorg, men också 

för Socialnämnd kommer att presenteras när systemet är redo för detta. Systemet väntas vara 

redo i slutet av september. 

Köpta timmar av bemanningsföretag 

Köpta timmar av bemanningsföretag har ökat under året motsvarande föregående år. Det är 

främst sjuksköterskor som förvaltningen har behövt ha inne för att täcka upp dels i avvaktan 

på rekrytering och dels för att säkra bemanningen under sommaren. I Inledningen på året 

fanns det också en chef inne på hemsjukvården dels under rekrytering och dels för att täcka 

upp för vaccinationen för Covid-19.  


