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Verksamhetsberättelse 2021 
Förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 
2021 
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
ombudgetera överskottet på 0,48 mnkr för investeringsprojekt 3500 
”inventarier ÄO/OF” till 2022.  
 

Sammanfattning 
Varje år tar kommunen fram ”Mål och budget med flerårsplan” som 
uttrycker de ambitioner som kommunfullmäktige har bestämt för de 
kommande fyra åren. Utifrån de mål och ambitioner som finns i 
planen följer nämnden upp hur arbetet har bedrivits under året och i 
vilken utsträckning kommunfullmäktiges respektive nämndens 
uppsatta mål har nåtts. 

Inom de tre områden som vård- och omsorgsnämnden är berörd av är 
måluppfyllelsen god inom ett och godtagbar inom övriga två. Som en 
jämförelse kan nämnas att måluppfyllelsen (andelen uppsatta mål som nås 
utifrån de mått som nämnden valt att använda sig av) föregående år var 48 
procent (20 av 42 mål nåddes) medan densamma för 2021 uppgår till 67 
procent (26 av 39 mål nåddes). 

Det ekonomiska resultatet för 2021 visar ett överskott på 34,6 
miljoner kronor. Överskott redovisas för äldreomsorgen, omsorg om 
funktionsnedsatta och de gemensamma verksamheterna.  
 
För investeringarna visar de fleråriga projekten en positiv avvikelse mot 
årets budget på 0,72 miljoner kronor och de ettåriga projekten en positiv 
avvikelse på 1,06 miljoner kronor. För investeringsprojekt 3500 
”Investeringar ÄO/OF” redovisas ett överskott motsvarande 0,48 miljoner 
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kronor som förvaltningen föreslås ombudgeteras till 2022 på grund av 
leveranssvårigheter av de planerade investeringarna 2021.  

Ärendet 
Varje år tar kommunen fram ”Mål och budget med flerårsplan” som 
uttrycker de ambitioner som kommunfullmäktige har bestämt för de 
kommande fyra åren. Mål och budget med flerårsplan är ett 
styrande dokument för planering och uppföljning som innehåller 
både mål och en ekonomisk plan för den aktuella tidsperioden. 
Utifrån de mål och ambitioner som finns i planen följer nämnden 
upp hur arbetet har bedrivits under året och i vilken utsträckning 
kommunfullmäktiges respektive nämndens uppsatta mål har nåtts. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har berett ärendet.  

 
Uppföljningen i korthet 
Inom de tre områden som vård- och omsorgsnämnden är berörd av är 
måluppfyllelsen god inom ett och godtagbar inom övriga två. I tabellen 
nedan framgår hur måluppfyllelsen ser ut inom de olika områdena och 
utifrån nämndens mål1. Som en jämförelse kan nämnas att måluppfyllelsen 
(andelen uppsatta mål som nås utifrån de mått som nämnden valt att 
använda sig av) föregående år var 48 procent (20 av 42 mål nåddes) medan 
densamma för 2021 uppgår till 67 procent (26 av 39 mål nåddes). 
 

 
 
 

 
 
 

1 Då utfall saknas kopplat till 8 mått har dessa räknats bort i sammanställningen. 

Vård- och omsorgsnämndens egen värdering av måluppfyllelsen 2021
1. Botkyrkaborna har egenmakt

1:6:1 Delaktiga i Botkyrkas utveckling (6 av 8 mål nås)
1:7:1 Återkoppling synpunkter (1 av 1 mål nås)

2. Botkyrkaborna är trygga

2:1:1 God omsorg (4 av 7 mål nås)
2:1:2 Omsorgen är rättssäker och har god kvalitet (3 av 4 mål nås)
2:2:1 Botkyrkabor känner sig trygga med det stöd som de får (3 av 5 mål nås)
2:3:1 Botkyrkabor trivs i sina särskilda boenden (0 av 1 mål nås)

4. Kommunens organisation

4:1:1 Vård- och omsorgsnämndens verksamheter är resurseffektiva (1 av 2 mål nås)
4:2:1 Vård- och omsorgsnämndens anställda har rätt kompetens och trivs på arbetet (6 av 9 mål nås)
4:3:1 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter (2 av 2 mål nås)
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Det ekonomiska resultatet för 2021 visar ett överskott på 34,6 
miljoner kronor. Äldreomsorgen, omsorg om funktionsnedsatta och 
gemensam verksamhet visar överskott. De främsta anledningarna till 
överskottet är volymförändringar i förhållande till vad som budgeterats, 
verksamheter som helt eller delvis varit stängda under året, retroaktiv 
momsersättning för lokalkostnader för Tunängens vård- och omsorgsboende 
samt utbetalning av ersättning för merkostnader för 
coronarelateradekostnader för december 2020. 
 
För investeringarna visar de fleråriga projekten en avvikelse mot årets 
budget på 0,72 miljoner kronor och de ettåriga projekten en avvikelse på 
1,06 miljoner kronor. För investeringsprojekt 3500 ”Investeringar ÄO/OF” 
redovisas ett överskott motsvarande 0,48 miljoner kronor på grund av 
leveranssvårigheter av de investeringar som var planerade som en effekt av 
den pågående pandemin. Utifrån det föreslår förvaltningen att överskottet 
ombudgeteras till 2022 för att investeringarna ska kunna genomföras då 
behovet inte har kunnat tillgodoses under 2021.  

 
Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser då ärendet är en 
rapportering av vad som redan har genomförts under året.  

 
 
Petra Oxonius   Christina Almqvist 
Vård- och omsorgsdirektör Kvalitetschef 

 
Bilaga 
Verksamhetsberättelse vård- och omsorgsnämnden inklusive bilaga 
Investeringsredovisning per objekt VON 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


 
 

 
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | Besök Munkhättevägen 45 | Tel 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | Org.nr 212000-2882 | Bankgiro 624-1061 

 

  

Verksamhetsberättelse 2021 

Vård- och omsorgsnämnden 



BOTKYRKA KOMMUN   2022-02-18 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 
2 [47] 

Innehållsförteckning 
1 Sammanfattning ................................................................................................................... 3 

2 Måluppföljning och analys .................................................................................................. 5 

Område 1 – Botkyrkaborna har egenmakt ....................................................................................... 5 

Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling ..................................... 6 
Nämndens mål: 1:6:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden är mer delaktiga i Botkyrkas 

utveckling ............................................................................................................................................. 6 
Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation ................. 8 

Nämndens mål: 1:7:1 Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter .......................................................................................................... 8 

Område 2 – Botkyrkaborna är trygga ............................................................................................... 9 

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:1 Botkyrkaborna har en god omsorg ............................................................. 10 
Nämndens mål: 2:1:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden upplever att de har en god 

omsorg ................................................................................................................................................ 10 
Nämndens mål: 2:1:2 Vård- och omsorgsnämnden ger en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet

 ............................................................................................................................................................ 13 
Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga ............................................................... 15 

Nämndens mål: 2:2:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden känner sig trygga med det stöd 
som de får ........................................................................................................................................... 15 

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen............................................................... 17 
Nämndens mål: 2:3:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden trivs i sina särskilda boenden.

 ............................................................................................................................................................ 17 
Område 4 – Kommunens organisation ............................................................................................ 18 

Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv................................................ 19 
Nämndens mål: 4:1:1 Vård- och omsorgsnämndens verksamheter är resurseffektiva .................................. 19 

Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra ........................................................ 20 
Nämndens mål: 4:2:1 Vård- och omsorgsnämndens anställda har rätt kompetens och trivs på arbetet ......... 20 

Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till 
medborgarna och arbeta mer effektivt .................................................................................................. 24 

Nämndens mål: 4:3:1 Vård- och omsorgsnämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter och använder digital 
teknik och digitala tjänster i syfte att förbättra omsorgen för Botkyrkabor i behov av stöd ............... 24 

3 Betydelsefulla händelser .................................................................................................... 25 

Redovisning av rekvirerade stimulansmedel 2021 ............................................................... 26 

4 Ekonomisk uppföljning och analys ................................................................................... 29 

4.1 Driftuppföljning ...................................................................................................................... 29 

4.1.1.1 Intäkter och kostnadsanalys ................................................................................................................ 37 
4.2 Investeringsuppföljning .......................................................................................................... 38 

5 Volymer och nyckeltal 2021 .............................................................................................. 39 

6 Personalredovisning ........................................................................................................... 42 

6.1 Personalsammansättning ........................................................................................................ 42 

6.2 Arbetsmiljö och hälsa ............................................................................................................. 45 

6.3 Kompetensutveckling .............................................................................................................. 46 

 



BOTKYRKA KOMMUN   2022-02-18 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 
3 [47] 

1 Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att ge stöd och service till äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Stödet och servicen ges enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Inom de tre områden som vård- och omsorgsnämnden är berörd av är måluppfyllelsen god inom ett 
och godtagbar inom övriga två. I tabellen nedan framgår hur måluppfyllelsen ser ut inom de olika 
områdena och utifrån nämndens mål1. Som en jämförelse kan nämnas att måluppfyllelsen (andelen 
uppsatta mål som nås utifrån de mått som nämnden valt att använda sig av) föregående år var 48 
procent (20 av 42 mål nåddes) medan densamma för 2021 uppgår till 67 procent (26 av 39 mål 
nåddes). 

Brukarnas uppfattning om verksamheten 
Inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter genomförs årligen brukarundersökningar, som är 
nio till antalet. Detta för att brukarna ska ges möjlighet att uttrycka sitt omdöme om omsorgen och 
på så sätt påverka förbättringsarbetet inom verksamheten. Nämnden har under året valt att särskilt 
följa och sätta upp mål för nivån av självbestämmande, sammantagen nöjdhet, trygghet och trivsel. 
Till följd av administrativa problem genomförde Socialstyrelsen ingen brukarundersökning inom 
vård- och omsorgsboende respektive hemtjänst under 2021. Utfall saknas därför för 8 av de mått 
nämnden valt att använda sig av för att mäta uppsatta mål.  

De brukarundersökningar som genomfördes under 2021 visar att andelen brukare som är nöjda med 
omsorgen – såväl med självbestämmandet som stödet i dess helhet och tryggheten – har ökat sedan 
förra året. I vissa fall är ökningen markant och i ett fåtal fall har en minskning skett. Sammantaget 
nås 60 procent av nämndens uppsatta mål kopplat till brukarundersökningarna, att jämföra med 30 
procent föregående år. Precis som 2020 nås flest mål kopplat till upplevelsen av självbestämmande. 

Rättssäkerhet och verksamhet av god kvalitet 
Inom området rättssäkerhet och god kvalitet har nämnden valt att följa andelen överklaganden som 

 
1 Då utfall saknas kopplat till 8 mått har dessa räknats bort i sammanställningen. 

Vård- och omsorgsnämndens egen värdering av måluppfyllelsen 2021
1. Botkyrkaborna har egenmakt

1:6:1 Delaktiga i Botkyrkas utveckling (6 av 8 mål nås)
1:7:1 Återkoppling synpunkter (1 av 1 mål nås)

2. Botkyrkaborna är trygga

2:1:1 God omsorg (4 av 7 mål nås)
2:1:2 Omsorgen är rättssäker och har god kvalitet (3 av 4 mål nås)
2:2:1 Botkyrkabor känner sig trygga med det stöd som de får (3 av 5 mål nås)
2:3:1 Botkyrkabor trivs i sina särskilda boenden (0 av 1 mål nås)

4. Kommunens organisation

4:1:1 Vård- och omsorgsnämndens verksamheter är resurseffektiva (1 av 2 mål nås)
4:2:1 Vård- och omsorgsnämndens anställda har rätt kompetens och trivs på arbetet (6 av 9 mål nås)
4:3:1 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter (2 av 2 mål nås)
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går emot fattade beslut, väntetid till vård- och omsorgsboende respektive till boende enligt LSS 
samt personalkontinuiteten inom hemtjänsten. Utfallet för tre av fyra mått har precis som 
föregående år förbättrats och samtliga tre uppsatta mål nås. I det fjärde fallet, personalkontinuiteten 
inom hemtjänsten, är dock utfallet detsamma som 2020, mycket till följd av yttre omständigheter 
såsom hög sjukfrånvaro till följd av pandemin och omställningen till införandet av externa utförare 
inom hemtjänsten. 

Personal 
Kommunen som helhet och nämnden har sammantaget valt att använda sig av nio olika mått inom 
personalområdet. Uppsatt mål nås inom sex av dem. Förvaltningen kan dock konstatera att utfallet 
för övriga tre mål – formell kompetens, HME (hållbart medarbetarengagemang) och 
personalomsättning för antalet avslutade – är som mest två procentenheter från uppsatt mål. 
Personalomsättningen har förbättrats sedan 2020, och är 2021 bara 0,1 procentenheter ifrån 
nämndens uppsatta mål. Andelen omsorgspersonal med formell kompetens har däremot minskat 
kraftigt sedan föregående år. Analysen visar att försämringen främst är en konsekvens av de nya 
konverteringsregler som infördes under hösten 2021. 

Ekonomi 

Verksamhet (i miljoner kronor) Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 

Intäkter (+) 402,6 405,7 366,9 38,8 

Kostnader (-) -1 551,7 -1 602,5 -1 598,3 -4,2 

Netto (+/-) -1 149,1 -1 196,8 -1 231,4 34,6 

Nettoinvesteringar (+/-) -8,9 -5,2 -6,9 1,8 

Det ekonomiska resultatet för 2021 visar ett överskott på 34,6 miljoner kronor. Överskott redovisas 
för äldreomsorgen, omsorg om funktionsnedsatta och de gemensamma verksamheterna. 

För investeringarna visar de fleråriga projekten en avvikelse mot årets budget på 0,72 miljoner 
kronor och de ettåriga projekten en avvikelse på 1,06 miljoner kronor. För investeringsprojekt 3500 
”Investeringar ÄO/OF” redovisas ett överskott motsvarande 0,48 miljoner kronor som förvaltningen 
föreslås ombudgeteras till 2022 på grund av leveranssvårigheter av de planerade investeringarna 
2021. 
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2 Måluppföljning och analys 

Område 1 – Botkyrkaborna har egenmakt 
 

För att känna egenmakt är det som brukare av vård- och omsorgstjänster viktigt att vara delaktig i 
det egna stödet och uppleva självbestämmande. 

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till målområdet genom följande två mål: 

• Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden är mer delaktiga i Botkyrkas 
utveckling 

• Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 

Upplevelsen av delaktighet mäts dels genom de brukarundersökningar som genomförs inom åtta av 
nämndens verksamheter (9 olika mått), dels genom antalet dialogmöten som anordnats under året. 
Målet om återkoppling på synpunkter mäts genom hur många av de synpunkter som registrerats i 
Public 360 under året som besvarats inom 10 dagar. Till följd av förseningar i genomförandet av de 
nationella brukarundersökningarna inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst saknas utfall för 
dessa två verksamheter. För 2021 finns därför utfall bara att tillgå för 9 av dessa 11 mått.  

Analysen av året visar att nämndens uppsatta mål nås i 7 av 9 fall, en klar förbättring i jämförelse 
med föregående år då 4 av 10 mål nåddes. Måluppfyllelsen för området i sin helhet bedöms utifrån 
detta vara god. 

 
Positiva iakttagelser 
Som en del i införandet av ökad valmöjlighet inom hemtjänsten ger fyra upphandlade externa 
hemtjänstutförare stöd till medborgare i kommunen sedan den 4 januari 2021. Brukare får sedan 
dess välja mellan dessa fyra och kommunens hemtjänst när de beviljats hemtjänst. Förvaltningen 
bedömer att införandet av ökade valmöjligheter inom hemtjänsten på det stora hela har fungerat bra 
och att arbetet har gått enligt tidsplan. 

 

Förbättringsområden 
I likhet med föregående år har pandemin påverkat många verksamheters möjligheter att arbeta 
vidare med olika förbättrings- och kompetensutvecklande insatser, som exempelvis de sju 
dialogerna om värdegrunden. Detta då såväl bristen på tid som svårigheterna att genomföra 
dialogerna digitalt när restriktioner omöjliggjort fysiska träffar, har gjort att arbetet har fått 
senareläggas något. För att bli mer användarvänliga och lättare att ta till sig har förvaltningen passat 
på att se över dialogerna och förenklat dem något.  
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Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i 
Botkyrkas utveckling 

Nämndens mål: 1:6:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden är mer 
delaktiga i Botkyrkas utveckling 

 

För att känna delaktighet i Botkyrkas utveckling är det som brukare av vård- och omsorgstjänster 
viktigt att uppleva en hög nivå av självbestämmande. För att mäta i vilken utsträckning så är fallet, 
genomförs årligen enkätundersökningar bland nämndens samtliga verksamheter där frågor om 
upplevt självbestämmande ställs. Inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende genomförs 
undersökningarna vanligtvis på våren och inom funktionsnedsättningsområdet, Myndighet och 
dagverksamhet strax efter sommaren. I år har alla undersökningar utom den inom hemtjänst 
respektive vård- och omsorgsboende genomförts. Resultatet av årets brukarundersökningar visar på 
en större nöjdhet med självbestämmandet inom så gott som samtliga verksamheter. Analysen av 
året visar också att uppsatt mål nås inom fem av sju verksamhetsområden 

En annan form av brukardelaktighet och påverkansmöjlighet på kommunens utveckling sker genom 
de dialogmöten som förvaltningen regelbundet bjuder in brukarorganisationerna till. Möjligheten 
till dialog med brukarorganisationer har dock påverkats av coronapandemin då digitala möten inte 
alltid har upplevts lika givande som fysiska möten. Trots det har tre digitala träffar anordnats och 
ytterligare två erbjudits men avböjts av brukarorganisationerna. Det gör att nämndens mål precis 
nås. 

För att öka brukarnas upplevelse av självbestämmande har förvaltningen fortsatt arbetet med att 
förbättra kvaliteten i genomförandeplanen och den sociala dokumentationen. Resultatet av dessa 
satsningar bedöms vara att dokumentationen i större utsträckning utgår från individens situation och 
att möjlighet till delaktighet och självbestämmande genom det blir större. Under året har även 
arbetet med att förtydliga samarbetet mellan Myndighet och utförare fortgått. Arbetet har resulterat i 
att en medborgarkarta har implementerats i syfte att öka brukarens och dess anhörigas kunskap om 
handläggningsprocessen och därmed möjligheten för den enskilde att själv vara delaktig i arbetet. 

Ett verktyg för att öka kunskapen om självbestämmande och genom det öka möjligheten till 
delaktighet för nämndens brukare är de 7 dialoger som förvaltningen har arbetat utifrån de senaste 
åren. Till följd av pandemin och dess restriktioner har detta arbete inte kunnat fortgå i önskad 
utsträckning under året men kommer att fortsätta under 2022. 

Sammantaget nås 6 av 8 uppsatta mål (undantaget de två mål som inte har kunna mätas) varför 
målet om att Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden är mer delaktiga i Botkyrkas 
utveckling bedöms vara uppnått. 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Antal dialogmöten per år som brukarorganisationer bjuds in till ska 
öka 

  
 
 

4 
 
 

3 
 
 

5 5 
 
 

Målet är att verksamheterna ska bjuda in brukare, brukarorganisationer, anhöriga och gode män, samt andra samarbetspartners till 
dialogmöten. På grund av pandemin och dess restriktioner har det inte gått att genomföra fysiska möten i den utsträckning 
förvaltningen planerat, däremot har tre digitala dialogmöten genomförts under året: två inflytanderåd inom vård- och omsorgsboende 
och ett inflytanderåd inom gruppbostad. Brukarorganisationerna har bjudits in till fler möten men valt att tacka nej. Då antalet 
dialogmöten som förvaltningen bjudit in till, motsvarar uppsatt mål anser förvaltningen att nämndens mål är uppnått. 
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Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer inom gruppboende som är nöjda med 
självbestämmandet ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

83  
82  
91  

77  
67  
73  

82  
89  
74  

82  84  
80  
89  

I jämförelse med föregående år har det skett en lätt förbättring i andelen brukare som är nöjda med självbestämmandet, och 
nämndens mål nås. Utfallet är högre än för såväl riket (77 procent) som länet (81 procent) och svarsfrekvensen har ökat med drygt 
tio procentenheter i jämförelse med föregående år. Utifrån resultat kan förvaltningen konstatera att det är kvinnorna som står för 
ökningen genom att ha gått från 74 procent till 89 procent. En möjlig orsak kan vara att fler kvinnor än män är högfungerande inom 
verksamheten och därmed har större möjlighet att göra sin röst hörd, något som kan ha påverkat upplevelsen av självbestämmande. 
Någon skillnad utifrån geografisk tillhörighet (kommundel) går däremot inte att utläsa. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer inom hemtjänsten som är nöjda med 
självbestämmandet ökar (procent) (KF) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

74 
77 
73 

74 
73 
74 

73 
70 
74 

79 - 
 
 

 
På grund av att det inte har genomförts någon brukarundersökning inom hemtjänsten finns inget utfall för nöjdheten med 
självbestämmandet och det är därför svårt att bedöma om målet har nåtts eller inte. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med 
självbestämmandet ökar (procent) (KF) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

74  
71  
75  

70  
72  
69  

71  
67  
73 

80  - 
 
 

På grund av att det inte har genomförts någon brukarundersökning inom vård- och omsorgsboende finns inget utfall för nöjdheten 
med självbestämmandet och det är därför svårt att bedöma om målet har nåtts eller inte. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer inom serviceboende som är nöjda med 
självbestämmandet ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

86  
83  

100  

86  
87  
82  

91  
91  
91 

91  91  
93  
88  

Andelen personer inom serviceboende som är nöjda med sitt självbestämmande är på samma nivå som föregående år, och precis 
som då nås nämndens mål precis. Även i jämförelse med länet (84 procent) och riket (82 procent) är Botkyrkaborna mer nöjda med 
självbestämmandet än övriga. Nöjdheten bland kvinnor är något lägre än bland männen, men skillnaden är marginell. Någon skillnad 
utifrån geografisk tillhörighet (kommundel) går inte att utläsa. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer inom boendestöd som är nöjda med 
självbestämmandet ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

88  
86  
89  

 

82  
82  
83  

 

84  
 
 
 

85  95  
100  

91  
 

Förvaltningen kan konstatera att klart fler brukare är nöjda med självbestämmandet i år än förra året – en höjning med drygt tio 
procentenheter. Därmed nås nämndens uppsatta mål med god marginal. Resultatet är även högt i relation till riket (87 procent) och 
länet (88 procent) och bland svarande män är nöjdheten hela 100 procent. Verksamheten har nått ett bättre resultat än tidigare år 
trots att många av de aktiviteter som hade planerats för året inte har gått att genomföra på grund av pandemin. Detta visar att det 
arbete som sker hemma hos brukaren i hög grad styrs av det som brukaren själv upplever som viktigt att få bestämma över. 
Bidragande till den markanta ökningen bedöms vara att verksamheten arbetat hårt för att säkerställa att samtliga brukare är delaktiga 
i framtagandet av genomförandeplanen och uppdateringen av denna samt att uppföljningar av planen skett regelbundet. 
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Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med 
självbestämmandet ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

67  
64  
68  

 

67  
60  
68  

 

71  
69  
76  

 

75  70  
72  
68  

 

Resultatet i brukarundersökningen är detsamma som föregående år, vilket är något lägre än uppsatt mål. I undersökningen svarade 
70 procent att de helt fick beskriva sin situation och vad de behöver hjälp med i egna ord, medan 10 procent uppgav att de inte fick 
göra det. Övriga 20 procent svarade att de delvis fick beskriva situationen med egna ord. I motsats till föregående år är kvinnorna 
något mindre nöjda. Någon förklaring till det har inte förvaltningen. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer inom personlig assistans som är nöjda med 
självbestämmandet ökar (procent) 
 

 77  
 
 
 

80  
 
 
 

93  
100  

88  
 

83  85  
90  
80  

 

Andelen brukare inom personlig assistans som uppger att de har varit med och bestämt alla sina assistenter har minskat med åtta 
procentenheter sedan föregående år. Trots det nås nämndens mål med liten marginal. Övriga 15 procent uppger att de har fått vara 
med och bestämt några av sina assistenter. Trots försämringen är utfallet mycket högt i jämförelse med länet (69 procent) respektive 
riket (49 procent). En viss skillnad mellan kvinnor och män kan uppmätas, där männen är nöjdare än kvinnorna även om båda 
grupperna visar på en något minskad nöjdhet i jämförelse med föregående år. En möjlig förklaring till minskningen kan vara att 
pandemin gjort det svårare att rekrytera personal och därför minskat möjligheterna att välja assistenter.  

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med 
självbestämmandet ökar (procent 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

63  
 
 
 

63  
61  
65  

 

72  
69  
76  

 

70  59  
57  
61  

 

Andelen som uppger att de med egna ord helt fick beskriva sin situation är markant lägre i jämförelse med förra året, en minskning 
med 13 procentenheter. I likhet med tidigare år är det dock fortsatt 90 procent som uppger att de antingen helt eller delvis fick göra 
detta. Det stora skiftet har skett mellan de som har svarat ja till de som svarat delvis. I 2020 års undersökning var det 72 procent som 
svarade helt och 20 procent som svarade delvis, medan det i årets undersökning var 59 respektive 32 procent. En analys av utfallet 
visar att det är i den yngre åldersgruppen (0–21 år) som en större andel svarar delvis, eller inte alls, en grupp som ökat i 
representation i undersökningen mellan åren och som i hög grad företräds av anhöriga i brukarundersökningen. Det senare är något 
som kan försvåra möjligheterna att öka nöjdheten, men som förvaltningen kommer att arbeta vidare med under 2022. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer inom dagverksamheten som är nöjda med 
självbestämmande ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

 
 

77 
 

 
 

82 89  
80  
94  

Andelen brukare inom dagverksamheten som är nöjda med sitt självbestämmande har ökat från 77 procent till 89 procent. 
Förvaltningen når därmed nämndens uppsatta mål med god marginal. Möjliga förklaringar till den ökade nöjdheten kan vara 
dagverksamhetens kontinuerliga arbete för att tillvarata brukarnas självbestämmande genom att schemalägga aktiviteterna utifrån de 
önskemål och intressen som brukarna uttryckt i samband med individuella samtal. Hur det kommer sig att nöjdheten är något lägre 
bland männen är något verksamheten tar med sig och analyserar vidare. 

Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för 
kommunen som organisation 

Nämndens mål: 1:7:1 Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på 
vård- och omsorgsnämndens verksamheter 

 

Att återkoppla snabbt i synpunkts- och klagomålsärenden är viktigt för att visa förvaltningens vilja 
och förmåga att förbättra verksamheten och för att brukare och anhöriga ska få stärkt förtroende för 



BOTKYRKA KOMMUN   2022-02-18 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 
9 [47] 

förvaltningen. Förvaltningen ser därför positivt på synpunkter och uppmuntrar både brukare och 
anhöriga att höra av sig. Merparten av de synpunkter som kommer in besvaras omgående i form av 
personligt möte, telefonsamtal, mejl eller brev och registreras då inte i Public 360. Frågor och 
synpunkter av större karaktär registreras i Public 360 och ska enligt gällande riktlinje besvaras inom 
tio dagar. 

Ett utvecklingsområde har under året varit att fler ärenden ska registreras i Public 360. För att nå dit 
har enhetscheferna fått utbildning i och därefter behörighet till systemet. 

Sammantaget har 44 synpunkter registrerats i Public 360 under 2021, vilket kan jämföras med 70 
föregående år. Vissa av synpunktslämnarna är anonyma och besvaras därför inte, men av övriga 32 
finns ett svar inlagt i Public 360 för 21 av dem. Av dessa 21 besvarades 17 inom 10 dagar, vilket 
motsvarar 81 procent. Detta är en lätt höjning i jämförelse med föregående år och nämndens mål 
nås. Samtidigt är antalet synpunkter som saknar svar i ärendesystemet, och där det därför inte går att 
veta om de har besvarats i tid, så pass många att det finns viss osäkerhet förenad med utfallet. 

Identifierade förbättringsområden inför 2022 är dels att förvaltningen ska bli bättre på att hantera 
synpunkter i Public 360, dels att i större utsträckning lära sig av de synpunkter som kommit in 
genom att lyfta dem med varandra. Som en del i det senare har arbetsgrupper skapats inom olika 
verksamheter för att möjliggöra kollegialt lärande. Förvaltningen ser även behov av vidare 
utbildning i systemet för att en större andel av de synpunkter som framförs ska registreras och att 
registreringen ska ske på rätt sätt. 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andelen synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar (procent) 
(KF) 

 36  
 
 

63  
 
 

78  
 
 

68  81  
 
 

Område 2 – Botkyrkaborna är trygga 
 

Vård- och omsorgsnämnden bedömer sig bidra i mycket stor omfattning till området utifrån att stora 
delar av förvaltningens arbete sker inom detta område. 

Arbetet sker utifrån följande mål: 

• Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden upplever att de har en god omsorg 
• Vård- och omsorgsnämnden ger en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet. 

Upplevelsen av omsorgen mäts genom de brukarundersökningar som genomförs inom åtta av 
nämndens verksamheter (som speglas i 9 olika mått) medan graden av rättssäkerhet och kvaliteten 
mäts genom fyra mer objektiva mått. För 2021 finns utfall för 11 av dessa 13 mått. Uppföljningen 
av året visar att nämndens uppsatta mål nås i 7 av 11 fall. Området i sin helhet bedöms utifrån detta 
vara godtagbart.  

 
Positiva iakttagelser 
Under 2021 har en satsning gjorts på metodutveckling inom funktionsnedsättningsområdet. 
Satsningen har bland annat bestått av utbildning i tydliggörande pedagogik och motiverande samtal. 
Med bättre kunskap på området kan kommunikationen utvecklas och fler möjligheter för 
delaktighet och självständighet skapas för brukare inom funktionsnedsättningsområdet. De 
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medarbetare som har genomgått utbildning har i uppgift att föra kunskaperna vidare till sina 
kollegor för att så många som möjligt ska kunna stärka sin kunskap. Fler utbildningar planeras inom 
satsningen som fortsätter under 2022.  

 
Förbättringsområden 
I likhet med tidigare år behöver personalkontinuiteten inom hemtjänsten öka. Som beskrivs i 
uppföljningen av året har såväl pandemin som införandet av ökad valmöjlighet inom hemtjänsten 
försvårat möjligheterna att öka personalkontinuiteten. Hög kontinuitet i vilka brukarna träffar är en 
viktig del i att skapa trygghet för hemtjänsttagarna. Förvaltningen behöver därför arbeta vidare för 
att på alla möjliga sätt öka personalkontinuiteten i hemtjänst under kommande år.  

 

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:1 Botkyrkaborna har en god omsorg 

Nämndens mål: 2:1:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden upplever att de 
har en god omsorg 

 

En del i att vara trygg och att leva ett självständigt liv, är att som brukare vara nöjd med den omsorg 
som ges. Hur nöjda nämndens brukare är med det stöd de får, mäts genom de brukarundersökningar 
som genomförs under året, vilka är nio till antalet. Utfall finns för sju av nio mått. Fyra av dessa sju 
mål nås och utfallet för ett femte avviker med en procentenhet från uppsatt mål. Förvaltningen kan 
även konstatera att brukarnöjdheten har ökat eller är så hög den kan bli inom fem av sju områden, 
samt att resultatet inom övriga två områden är detsamma som föregående år respektive har minskat 
med en procentenhet. 

Arbetet med kvaliteten på genomförandeplanen och brukarens delaktighet i framtagandet av denna 
har fortsatt under året. Fokus har även legat på social dokumentation och på att skapa fungerande 
rutiner och stöd för att alla utförare ska dokumentera regelbundet. Som en del i det har även 
utbildningar i social dokumentation genomförts. 

För att fler Botkyrkabor ska uppleva att de har en god omsorg har förvaltningen även satsat på att 
förbättra kontaktmannaskapet, att tydliggöra arbetsroller och att vara tydligare i sin kommunikation 
av vad som ingår i en insats. Ett arbete har som en del i det inletts med att ta fram en sammanställd 
broschyr kring varje boende för att bifogas redan vid erbjudande om boende. 

Under året har förvaltningen varit med i planeringen av den mötesplats för seniorer som nämnden 
gett förvaltningen i uppdrag att öppna i Alby. Mötesplatsen skulle ha öppnat redan under hösten 
2021 men arbetet har försenats något till följd av pandemin och invigning planeras i stället ske i 
april 2022. Den nya mötesplatsen är tänkt att bidra till att även seniora medborgare i norra delarna 
av kommunen lättare ska kunna ta sig till en mötesplats. I uppdraget från nämnden ingår även att 
hitta former för samverkan med en ideell organisation för att driva mötesplatsen tillsammans med 
frivilliga seniorer. 

Målet att Botkyrkaborna med stöd av vård- och omsorgsnämnden upplever att de har en god 
omsorg bedöms trots ovanstående satsningar bara vara delvis uppfyllt. 
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Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer inom hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin 
helhet ökar (procent) (KF) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

78  
79  
77  

 

73  
73  
73  

 

77  
77  
77  

 

79         - 
 
 
 

På grund av att det inte har genomförts någon brukarundersökning inom hemtjänsten finns inget utfall för nöjdheten med stödet i sin 
helhet och det är därför svårt att bedöma om målet har nåtts eller inte. 
För att öka brukarnöjdheten har hemtjänsten under året arbetat fram rutiner för verksamheten som även kommer ha betydelse för 
brukarnas och deras anhörigas upplevelse av stödet. Bland dessa kan nämnas rutiner för egenvård, samarbete med 
hemgångsteamet, munhälsa, nutrition och palliativ vård. En satsning har även gjorts på att öka den tillsvidareanställda personalens 
kompetens kring demens genom att gå vidareutbildning på området. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med 
stödet i sin helhet ökar (procent) (KF) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

76  
76  
75  

 

75  
74  
76  

 

76  
72  
79  

 

80         - 
 
 
 

På grund av att det inte har genomförts någon brukarundersökning inom vård- och omsorgsboende finns inget utfall för nöjdheten 
med stödet i sin helhet och det är därför svårt att bedöma om målet har nåtts eller inte. 
En viktig del i arbetet med att öka nöjdheten framöver är att följa upp att de boende verkligen får vara en del i att utforma sin dag. 
Fokus är på den enskildes upplevelse och känsla. Ytterligare behov är att fortsätta att utveckla arbetet med genomförandeplaner för 
att genom dessa skapa tydligare medbestämmande, delaktighet och upplevelse av god omsorg. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer över 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet 
i sin helhet ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

65  
 
 
 

66  
60  
70  

 

69  
66  
70  

 

74  68  
60  
71  

 

Andelen brukare som är nöjda med kontakten med "Myndighet över 65 år" är oförändrad mot föregående år vilket gör att nämndens 
mål på 74 procent inte nås. Nöjdheten bland kvinnorna är oförändrad medan männen är något mindre nöjda i jämförelse med 
föregående år. Analysen av utfallet visar att gruppen som är 80 år är mindre nöjd än övriga, en skillnad på åtta procentenheter, något 
som även har varit fallet de senaste åren. En förklaring kan vara att fler inom den gruppen representeras av anhöriga i 
brukarundersökningen, en grupp som generellt brukar vara mer kritisk. Utifrån de kommentarer som lämnats i samband med 
brukarundersökningen, gör förvaltningen även analysen att de begränsningar för hembesök som gällt under året, har påverkat 
brukarnas känsla av delaktighet och därmed upplevelse av nöjdhet med kontakten med Myndighet. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer inom gruppboende som är nöjda med stödet i sin 
helhet ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

74  
83  
82  

 

72  
78  
67  

 

72  
78  
65  

 

80  72  
76  
68  

 

Andelen som är nöjda med det stöd som ges är samma som året innan, vilket gör att nämndens uppsatta mål inte nås. 
Svarsfrekvensen är fortsatt låg i jämförelse med hur den sett ut innan pandemin, men har trots allt ökat med 11 procentenheter i 
jämförelse med föregående år. Förklaringen till den allt för låga svarsfrekvensen ligger, precis som under 2020, främst i pandemins 
påverkan på möjligheterna att ha frågeassistenter, och återspeglas även i svarsfrekvensen för landet som helhet. 
Det är fortsatt männen som utgör den något större andelen av de svarande, och som är nöjdare med stödet än kvinnorna, även om 
nöjdheten bland kvinnorna ökat något. Männens nöjdhet är även mer i nivå med både nämndens mål och resultatet för länet (83 
procent) och riket (81 procent). Någon skillnad i nöjdhet utifrån geografisk tillhörighet kan inte uppmätas, däremot är det stor 
spridning mellan nämndens olika boenden. 
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Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer inom serviceboende som är nöjda med stödet i sin 
helhet ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

62  
61  
75  

 

64  
74  
27  

 

70  
76  
55  

 

74  85  
93  
76  

 

Andelen brukare som anser sig få den hjälp de vill ha av boendepersonalen har ökat kraftigt sedan förra undersökningen, en ökning 
som gör att nämndens uppsatta mål nås med stor marginal. Även i jämförelse med länet och riket utmärker sig resultatet i positiv 
bemärkelse, där andelen nöjda i länet är 77 och i riket 78. Både kvinnor och män uttrycker större nöjdhet i jämförelse med 
föregående år även om männen, som utgör knappt två tredjedelar av de svarande, även fortsatt är betydligt mer nöjda än kvinnorna. 
I motsats till föregående år är de individuella skillnaderna mellan nämndens fyra serviceboenden klart mindre. Hur det kommer sig att 
nöjdheten minskat inom två av boendena och ökat inom övriga två är något förvaltningen behöver analysera vidare. 
Orsaker till den positiva utvecklingen bedöms kunna vara det arbete med att förtydliga vad ett serviceboende innebär som bedrivits 
under året, genom vilket det blivit tydligare vad de boende kan förvänta sig av verksamheten och hur verksamheten ska arbeta för att 
nå uppsatta mål. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer inom boendestöd som är nöjda med stödet i sin 
helhet ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

69  
71  
67  

 

85  
94  
75  

 

82  
 
 
 

86  85  
92  
79  

 

Brukarnöjdheten har ökat sedan förra året och är bara en procent lägre än nämndens uppsatta mål. Botkyrkabornas nöjdhet är även 
i nivå med länet (88 procent) och riket (87 procent). Män svarar i större utsträckning att de är nöjda än kvinnor, något som behöver 
analyseras vidare. En närmare analys av resultatet visar även att det är en påtaglig skillnad i nöjdhet mellan nämndens olika 
boendestödsgrupper, där de som är verksamma i norra Botkyrka har ett klart högre utfall än dem i södra. Någon direkt förklaring till 
detta har inte förvaltningen i dagsläget. 
Arbete har under året skett utifrån den handlingsplan som togs fram efter 2020 års brukarundersökning. Som en del i det har fokus 
legat på kommunikation och på att säkerställa att varje brukare känner till vem de ska kontakta vid eventuella synpunkter, en fråga 
som stack ut i förra årets brukarundersökning. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med 
stödet i sin helhet ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

61 
 
 
 

61 
67 
55 

 

63 
74 
51 

 

70 71 
70 
72 

 

Andel personer under 65 som är nöjda med kontakten med Myndighet har ökat med åtta procentenheter sedan förra årets 
undersökning, vilket gör att nämndens uppsatta mål nås. Någon skillnad i nöjdhet utifrån kön kan inte ses, däremot utgörs ökningen 
mellan åren av att kvinnorna har blivit mycket nöjdare (en ökning med 21 procentenheter). Det är svårt att hitta en förklaring till varför 
den sammantagna nöjdheten ökar, och varför den ökar så mycket just inom gruppen kvinnor, när färre samtidigt upplever att de har 
fått beskriva sin situation med egna ord (självbestämmande). Dock visar undersökningen att medborgarnas upplevelse av såväl 
bemötande som möjligheten att komma i kontakt med handläggare har ökat, den senare påtagligt, vilket bedöms vara en viktig faktor 
för den sammantagna nöjdheten. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer inom personlig assistans som är nöjda med stödet i 
sin helhet ökar (procent). 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

85  
 
 
 

90  
 

83  
 

100  
100  
100  

 

90  100  
100  
100  

 

Andelen brukare som anser sig nöjda med stödet i sin helhet är återigen 100 procent, vilket gör att nämndens uppsatta mål nås med 
god marginal. Utfallet kan jämföras med resultatet för länet och riket som är 9 respektive 14 procentenheter lägre. Bidragande till att 
ha kunnat bibehålla nöjdheten bedöms dels vara att tillgängligheten till chefen har ökat, för både brukare och anhöriga, gode män 
och medarbetare genom att en ytterligare chef tillsatts under året. Dels det arbete som fortsatt bedrivits för att förändra synsättet på 
genomförandeplanen till att vara brukarens redskap och inte personalens. 

 

  



BOTKYRKA KOMMUN   2022-02-18 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 
13 [47] 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer inom dagverksamheten som är nöjda med stödet i sin 
helhet ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

86  
 
 
 

93  
 
 
 

 
 
 
 

94  98  
95  

100  
 

Under 2020 genomfördes ingen brukarundersökning inom dagverksamheten till följd av att verksamheten var stängd under stora delar 
av året. 2021 års brukarundersökning visar att andelen personer som är nöjda med sin dagverksamhet har ökat till 98 procent, en 
ökning med fem procentenheter sedan 2019. Nämndens mål nås därmed med viss marginal. Över lag visar undersökningen att 
nöjdheten bland dagverksamhetens brukare är stor gällande såväl upplevelsen av trygghet, förtroende för och bemötande av personal, 
hänsyn till åsikter och önskemål, och nöjdhet med aktiviteter. Någon större skillnad uppmäts inte mellan kvinnor och män eller mellan 
nämndens olika dagverksamheter. 

Nämndens mål: 2:1:2 Vård- och omsorgsnämnden ger en verksamhet som är rättssäker och 
har god kvalitet 

 

En förutsättning för att förvaltningens brukare ska uppleva sig nöjda med omsorgen är en rättssäker 
verksamhet av god kvalitet. Med kvalitet avses att förvaltningen uppfyller de krav och mål som 
gäller enligt lagar och föreskrifter för respektive verksamhet, samt beslut som har meddelats med 
stöd av sådana föreskrifter. Nämnden har valt att mäta kvaliteten genom tre mått: 
personalkontinuitet inom hemtjänsten, och väntetid till särskilt boende respektive till bostad med 
särskild service. Uppföljningen visar att väntetiden till såväl särskilt boende som bostad med 
särskild service har minskat och att uppsatt mål nås med god marginal. Gällande 
personalkontinuiteten är det dock en bit kvar innan uppsatt mål nås. 

För att verksamheten som bedrivs ska vara rättssäker är det viktigt att handläggarna utreder och 
bedömer på ett korrekt sätt. Som en del i detta har nämnden valt att mäta nivån av rättssäkerhet 
utifrån bland annat antalet domar som går emot nämndens beslut. Uppföljningen visar att målet på 
19 procent nås precis. 

Utifrån att 75 procent av målen nås blir bedömningen att målet är delvis uppfyllt. 

En tydlig handläggningsprocess bidrar till att säkerställa att förvaltningen följer lagstiftningen, når 
nämndens mål och skapar värde för medborgarna. Sedan sommaren 2021 pågår därför ett arbete 
med att uppdatera Myndighets processer och rutiner i förvaltningens kvalitetsledningssystem. 

Ett arbete har även påbörjats med att uppdatera samtliga verksamheters uppdragsbeskrivningar. 
Med tydliga och gemensamt beslutade uppdragsbeskrivningar blir det lättare för respektive 
verksamhet att utföra rätt saker, så att brukarna får en omsorg av god kvalitet.  

Under hösten har förvaltningen påbörjat arbetet med att följa upp nämndens verksamheter, ett 
uppdrag som har fått skjutas fram något till följd av pandemin. Först ut har hemtjänsten varit och så 
gott som samtliga enheter har hunnit följas upp. Uppföljningen gäller såväl nämndens egna 
hemtjänstutförare som de fyra externa utförare som sedan 4 januari 2021 utför hemtjänst i 
Botkyrka. Syftet med uppföljningen är att kontrollera att utförarna uppfyller gällande krav i lagar, 
förordningar och föreskrifter, samt avtal, med målet att kunna förbättra verksamheten för nämndens 
brukare. 
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Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar (antal) (KF) Totalt 
Män     
Kvinnor 

14 
 
 
 

16 
 
 
 

16 
 
 
 

14 16 
15 
16 

 

Att som brukare få möta ett begränsat antal individer är en viktig kvalitetsaspekt, dels för att öka brukarens trygghet, dels på grund av 
möjligheterna att som personal ha kännedom om hur brukaren önskar få sitt stöd utfört. Därför är personalkontinuiteten inom 
hemtjänsten en prioriterad fråga som följs upp regelbundet. Uppföljningen sker genom att mäta hur många olika individer från 
hemtjänsten en brukare möter under 14 dagar. 
Utifrån uppföljningen kan förvaltningen konstatera att personalkontinuiteten är densamma som under samma period förra året. 
Nämndens uppsatta mål nås därmed inte. Förvaltningen ser flera anledningar till att målet inte nås. Dels har sjukfrånvaron periodvis 
varit hög under året, som en konsekvens av pandemin och uppmaningen att stanna hemma vid minsta symtom. Den höga 
sjukfrånvaron har gjort att fler timvikarier har fått tas in, vilket har påverkat kontinuiteten negativt. Dels har hemtjänsten stått inför att 
anpassa verksamheten till införandet av externa utförare och en minskning på 20 procent av beviljade hemtjänsttimmar. Något som 
under 2022 kommer att utökas till 40 procent. För att undvika övertalig tillsvidareanställd personal när behovet minskar, har lediga 
tjänster vakanshållits (inte tillsatts) och i stället ersatts med timvikarier. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel överklaganden som går emot fattade beslut minskar (procent) Totalt 
Män     
Kvinnor 

23,6 
 
 

21,1  
 
 

15,5  
 
 

19  19  
 
 

Förvaltningen kan konstatera att antalet domar har minskat under 2021, inom LSS från 101 till 65 och inom SoL från 9 till 7. Detta 
påverkar utfallet då varje dom får mer procentuell påverkan. Möjlig orsak till det lägre antalet domar inom LSS kan vara längre 
handläggningstid hos förvaltningsdomstolarna under pandemin. Andra tänkbara orsaker kan vara färre ansökningar till kommunen till 
följd av pandemin, förbättrad kvalitet på utredningarna, att förvaltningen dragit lärdomar av tidigare domar, och att rättsläget har 
stabiliserats. Tillsammans kan detta ha bidragit till att färre beslut har överklagats. 
Av 65 domar avseende LSS gick 12 emot kommunen, vilket utgör 18 procent av domarna. Motsvarande för SoL var 2 av 7, det vill 
säga 29 procent, varav den ena återförvisades till kommunen för ny prövning. Sammantaget utgör det 19 procent vilket gör att 
nämndens mål precis nås.  
Ett rättssäkert förvaltningsmyndighetsarbete behöver ha förutsättningarna att pröva beslut som det finns mindre vägledning kring i 
rättsliga källor. Samhället förändras samtidigt hela tiden vilket förändrar förutsättningarna vid beslutsfattande. Målsättningen är 
därmed inte att minska andelen domar utan att fortsätta pröva beslut som det finns mindre rättslig vägledning kring och ta lärdom av 
domstolens beslut för framtida bedömningar. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende minskar (vård- och 
omsorgsboende) (median) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

44 
 
 
 

31 
 
 
 

21 
14 
23 

 

30 3 
2 
4 

 

En del i en rättssäker verksamhet är att de personer som är i behov av stöd får det så snart som möjligt. Att så är fallet följs 
regelbundet upp för att tidigt upptäcka avvikelser som behöver åtgärdas. Utfallet för helåret är fyra dagar och för första halvåret (som 
är det som avses i måttet) är utfallet tre dagar. Det är dock viktigt att vara medveten om att utfallet troligtvis inte är representativt för 
ett vanligt år, då möjligheterna att erbjuda boende har påverkats av den goda tillgången på såväl vård- och omsorgsboenden som 
korttidsboende under en stor del av 2021. 
Samtidigt som tillgången på boendeplatser har varit hög, minskade andelen medborgare som ansökte om insatsen, sannolikt på 
grund av rädsla för smittspridning på boenden. Förvaltningen kan konstatera att så fort pandemin lättat något, har antalet 
ansökningar till vård- och omsorgsboende ökat igen. En längre väntetid är därför att vänta framöver, något som troligtvis kommer att 
synas i resultatet för år 2022. Fortsatt arbete enligt framtagen rutin kan dock hjälpa till att hålla nere väntetiden genom att tydliggöra 
processen. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum 
avseende boende enl. LSS § 9.9, median minskar (bostad med 
särskild service) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

139 
 
 

150 
 
 

21 
 
 

120 10 
- 
- 

Mediantiden från beslut till erbjudande om inflyttningsdatum var under perioden 1 januari till 30 juni 10 dagar, en kraftig minskning i 
jämförelse med föregående år. Nämndens mål nås därmed med stor marginal. Någon uppdelning på kön kan inte göras då antalet 
individer är för få. Medelvärdet är för samma period 26 dagar och medianen för hela året är 24 dagar. Vid analysen av väntetiden är 
det viktigt att vara medveten om att varje enskilt fall får stor påverkan på utfallet då underlaget innehåller så få individer (7 personer). 
Orsaken till resultatet och den korta väntetiden bedöms främst vara att volymerna varit små, vilket gjort det möjligt att erbjuda boende 
snabbt. 
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Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga 

Nämndens mål: 2:2:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden känner sig 
trygga med det stöd som de får 

 

Det är viktigt att som brukare känna tillit och trygghet till personalen för att även känna sig trygg 
med det stöd som ges. Ett utvecklingsarbete pågår med att identifiera och synliggöra vad trygghet är 
för nämndens brukare samt att därefter öka kunskapen hos medarbetarna. Ett annat prioriterat 
område för att skapa trygghet bland brukarna är att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose 
brukarnas önskemål om hur och när insatserna ska utföras. Att skapa trygghet har dock varit och 
fortsätter att vara en utmaning under pandemin. För att öka känslan av trygghet har verksamheten 
varit noggrann med att informera brukarna om aktuellt läge och med att planera in olika former av 
trygghetshöjande aktiviteter. 

Målet mäts genom förvaltningens brukarundersökningar (sju olika verksamheter) varav utfall finns 
att tillgå för fem. Uppföljningen visar att nämndens uppsatta mål nås i tre av fem fall. I vissa fall har 
den upplevda tryggheten ökat markant, medan motsatsen gäller i andra. 

För att fler ska känna sig trygga med det stöd de får har fokus varit att säkerställa att 
genomförandeplanen är aktuell samt att öka medarbetarnas kunskap i social dokumentation. 
Arbetssättet IBIC (individens behov i centrum) har skapat större fokus på genomförandeplanerna 
samt den sociala dokumentationen vilket innebär en större trygghet för brukaren. För att stärka 
kunskapen på området har ett stort antal medarbetare utbildats och ett antal workshops genomförts, 
något som har möjliggjort individuell återkoppling och dialog. I dagsläget ser förvaltningen såväl 
att fler genomförandeplaner är aktuella som en ökad delaktighet i upprättandet av dem. 

Något som förvaltningen identifierar har påverkat arbetet mot nämndens mål är svårigheten med att 
rekrytera ny personal med formell kompetens och goda kunskaper i svenska språket, särskilt under 
årets sista halva. En god kommunikationen mellan brukare och personal är viktigt för känslan av 
trygghet. Om kommunikationen brister finns risken att det uppstår en osäkerhet hos medborgaren 
vilket i sin tur kan påverka medborgarnas upplevelse av trygghet. 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andelen personer som upplever att det är tryggt att bo hemma med 
hjälp av hemtjänsten ökar 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

78  
 
 

73  
 
 

78 
 
 

75      - 
 

På grund av att det inte har genomförts någon brukarundersökning inom hemtjänsten finns inget utfall för andelen personer som 
upplever att det är tryggt att bo hemma med hjälp av hemtjänsten och det är därför svårt att bedöma om målet har nåtts eller inte. 
Ett fungerande kontaktmannaskap är en viktig faktor för att brukaren ska känna sig trygg. Självklart ska brukaren känna sig trygg med 
och ha tillit till all personal som kommer, men tryggheten i att ha en specifik person att vända sig till är viktig. Även kontinuitet påverkar 
känslan av trygghet, genom att omsorgen utförs på samma sätt och av ett fåtal personer. Hemtjänsten arbetar därför kontinuerligt för 
att begränsa antalet personal hos varje brukare. 
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Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andelen personer som upplever att det känns tryggt att bo på vård- 
och omsorgsboende ökar 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

82  
 

82  
 
 

79  
 

83           - 
 

På grund av att det inte har genomförts någon brukarundersökning inom vård- och omsorgsboende finns inget utfall för andelen 
personer som upplever att det känns tryggt att bo på vård- och omsorgsboende och det är därför svårt att bedöma om målet har nåtts 
eller inte. 
För att öka känslan av trygghet med stödet under pandemin, när det funnits begränsande möjligheter för besök av anhöriga och 
aktiviteter för de boende, har verksamheten regelbundet informerat de boende och deras anhöriga om vad som händer i 
verksamheterna genom utskick av informationsbrev. Även sociala medier har använts som ett sätt att kommunicera ut aktuella 
händelser och som ett sätt att visa vad som händer inom verksamheterna. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andelen personer som känner sig trygga med boendestödet ökar 
(procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

61  
 
 
 

72  
 
 
 

74  
 
 
 

75  85  
100  

74  
 

Andelen brukare som känner sig trygga med sitt boendestöd har ökat sedan förra året från 74 procent till 85 procent, vilket gör att 
nämndens uppsatta mål nås med god marginal. Nöjdheten ligger i linje med den inom länet (på 86 procent) och riket (på 83 procent). 
Analysen visar att män med boendestöd känner sig 100 procent trygga, medan upplevelsen av trygghet är påtagligt lägre bland de 
svarande som är kvinnor (74 procent). 
Under året har verksamheten arbetat utifrån den handlingsplan som togs fram efter förra årets brukarundersökning, då nöjdheten var 
klart lägre, och flertalet av aktiviteterna kopplade till den har genomförts under året. Exempelvis har en broschyr om vad boendestöd är 
kommunicerats till samtliga brukare med boendestöd, som en del i att öka upplevelsen av trygghet och nöjdheten med stödet. Tyvärr 
har många av de övriga aktiviteter som var inplanerade behövt ställas in till följd av pandemin, såsom brukarråd, inflytanderåd och 
fredagsträffar, vilket har resulterat i mindre gemenskap och sociala kontakter. Återkopplingen från brukare har dock varit att 
verksamheten har varit flexibel i utformningen av stödet under pandemin, då flera medborgare har uttryckt behov av en annan typ av 
stöd än tidigare, och som kanske speglas i det förbättrade resultatet. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andelen personer som känner sig trygga med personalen på 
gruppboendet ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

67  
 
 
 

58  
 
 
 

75  
 
 
 

65  76  
78  
72  

 

Upplevelsen av trygghet inom gruppboende har ökat med en procentenhet från förra mätningen och nämndens mål nås med god 
marginal. Upplevelsen ligger i linje med den inom riket (77 procent) och något under upplevelsen inom länet som är 80 procent. 
Männen uttrycker sig vara något mer nöjda än kvinnorna, men det är ingen större skillnad och inte heller någon direkt skillnad mellan 
nämndens olika boenden. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andelen personer som känner sig trygga med personalen på 
korttidsboendet (LSS) ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

63  
75  
50  

 

62  
70  
56  

 

57  
45  
73  

 

66  41  
36  
56  

 

Andelen inom korttidsboende (LSS) som känner sig trygga med alla inom personalen har minskat markant sedan föregående års 
mätning. Förvaltningen är också långt ifrån att nå nämndens uppsatta mål.  
Analysen av resultatet i brukarundersökningen visar att det har skett en förändring i vem som besvarar enkäten, från att knappt en 
tredjedel av brukarna uppgavs ha besvarat undersökningen själva, till att samma andel är knappt 10 procent. I stället uppger nästan två 
tredjedelar att enkäten besvarats med stöd av vårdnadshavare. Detta kan eventuellt vara en bidragande orsak till det försämrade 
resultatet då anhöriga tenderar att vara mer kritiska. Samtidigt skattar de svarande nöjdheten med andra delar av stödet högre än 
föregående år, vilket skulle tala emot föregående analys. Utifrån resultatet kan dock konstateras att pojkar/män svarat att de känner sig 
trygga med personalen i lägre utsträckning än flickor/kvinnor, även om upplevelsen av trygghet i den senare gruppen har sjunkit 
markant. Anledningen till att färre känner sig trygga med samtlig personal bedöms kunna vara att verksamheten genomgått stora 
förändringar under året då det minskade behovet av korttidsboende gjort att tre korttidsboenden blivit två. Som ett resultat av detta har 
många brukare fått ny personal. Förvaltningen ser därför positivt på att upplevelsen av trygghet ska öka igen på sikt. 
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Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andelen personer som känner sig trygga med sina personliga 
assistenter ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

77  
 
 
 

100  
 
 
 

93  
 
 
 

95  90  
90  
90  

 

En lätt minskning har skett sedan förra året. Om än marginell, gör minskningen att nämndens uppsatta mål inte nås. Upplevelsen av 
trygghet är dock hög i jämförelse med i riket (80 procent) samt i nivå med i länet (89 procent).  
Flera faktorer kan vara bidragande till minskningen av den upplevda tryggheten. Brukarundersökningen visar att brukarna även i lägre 
grad upplever att de egna assistenterna pratar på ett sätt som de förstår, vilket tyder på att kommunikationen mellan brukare och 
assistenter har försämrats något. Något som i sin tur kan påverka upplevelsen av trygghet. Att kommunikationen har försämrats kan 
härledas till svårigheten att rekrytera medarbetare med hög kunskap i svenska språket, vilket har blivit en ännu större utmaning under 
pandemin. Även pandemin i sig är något som kan ha påverkat upplevelsen, med oro för att själv bli smittad som en konsekvens av den. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andelen personer som känner sig trygga med personalen på 
serviceboendet ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

66  
 
 
 

68  
 
 
 

70  
 
 
 

72  89  
93  
88  

 

Andelen brukare inom serviceboende som känner att de är trygga med personalen har gått i en positiv riktning genom att öka med 19 
procentenheter sedan föregående mätning. Nämndens uppsatta mål nås därmed med stor marginal. Även i jämförelse med länet (72 
procent) och riket (73 procent) upplever sig Botkyrkaborna tryggare. Någon större skillnad utifrån kön visar inte undersökningen på. 
Verksamheten har under året arbetat aktivt tillsammans med varje brukare för att identifiera mål i genomförandeplanen och aktiviteter 
som kunnat öka de boendes trygghet med personalen. Även arbetet med att förtydliga vad ett serviceboende innebär, och vad 
brukaren kan förvänta sig av verksamheten, kan ha haft påverkan på upplevelsen av trygghet. 

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen 

Nämndens mål: 2:3:1 Botkyrkabor med stöd av vård- och omsorgsnämnden trivs i sina 
särskilda boenden. 

 

Känslan av trivsel utgörs ofta av flera olika delar. För boende inom särskilt boende är såväl den 
fysiska utformningen av boendet, aktiviteter, som mat och måltider viktiga aspekter. Även om år 
2021 innebar färre restriktioner än föregående år, har inte verksamheterna kunnat bedrivas på riktigt 
samma sätt som tidigare, något som kan ha påverkat brukarnas upplevelse av trivsel. Inom 
nämndens boenden har personalen arbetat hårt för att kunna genomföra olika typer av 
trivselhöjande aktiviteter på ett smittsäkert sätt och för att öka nöjdheten med måltidssituationen 
och maten har ett flertal satsningar gjorts i ett samarbete mellan kostombud, dietist och kökschef. 

Målet mäts genom brukarundersökningen inom vård- och omsorgsboende respektive gruppbostad. 
Då brukarundersökningen inom vård- och omsorgsboende inte har genomförts under 2021 finns 
inget utfall för nöjdheten med maten respektive måltidssituationen. Måluppfyllelsen av målet mäts 
därför enbart utifrån upplevelsen av trivsel på gruppboende. Trots en ökad nöjdhet i jämförelse med 
föregående år nås inte uppsatt mål. Nämndens mål att Botkyrkabor med stöd av vård- och 
omsorgsnämnden ska trivas i sina särskilda boenden anses därför inte vara uppnått. 

Det har varit en utmaning att arbeta för en bättre mat- och måltidssituation under året då de boende i 
perioder har uppmanats att äta i sina enskilda lägenheter eller sitta med större avstånd till varandra 
än vad som är önskvärt. Trots det har en rad satsningar på området gjorts för att fler ska bli nöjda. 
Det har bland annat skett genom genomförande av matråd, förtydligande av rollen som aktivitets- 
och kostombud, genomförande av måltidsobservationer, ökad samverkan mellan kostombud, dietist 
och kökschef samt ett ökat erfarenhetsutbyte mellan enheterna. Arbetet fortsätter enligt framtagen 
plan under 2022. 
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Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel äldre som är nöjda med måltidssituationen på vård- och 
omsorgsboende ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

66  
67  
65  

 

68  
64  
70  

 

63  
65  
63  

 

74  - 
 
 
 

Då brukarundersökningen inom vård- och omsorgsboende inte har genomförts under 2021 finns inget utfall för att mäta nöjdheten 
med måltidssituationen på vård- och omsorgsboende.  
 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel äldre som är nöjda med maten på vård- och omsorgsboende 
ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

72  
73  
72  

 

66  
64  
66  

 

64  
67  
62  

 

73  - 
 
 
 

Då brukarundersökningen inom vård- och omsorgsboende inte har genomförts under 2021 finns inget utfall för att mäta nöjdheten 
med maten på vård- och omsorgsboende.  
 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andel personer på gruppboende som uppger att de trivs ökar 
(procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

83  
 
 
 

80  
84  
77  

 

75  
82  
68  

 

84  78  
80  
76  

 

Andelen personer på gruppboende som uppger att de trivs hemma har ökat med tre procentenheter sedan föregående år efter att ha 
minskat två år i rad. Men det är fortfarande en bit kvar till nämndens uppsatta mål. Även i jämförelse med länet och riket (84 
respektive 83 procent) är andelen som uppger att de trivs något lägre. Det är främst kvinnorna som uttrycker ökad trivsel i jämförelse 
med föregående år 
Under året har fokus legat på att skapa en tydlig koppling mellan beslut om insats och genomförandeplanen, med målsättningen att 
den boende ska vara med i den utsträckning hen har förmåga. Genom att kontinuerligt utbilda och informera om vikten av tydliga 
genomförandeplaner är förhoppningen att även varje individs behov av stöd ska bli tydligare och att trivseln därmed ska öka. 

 
Område 4 – Kommunens organisation 

 

Vård- och omsorgsnämnden bedömer sig bidra till området på en rad olika sätt. Det sker både 
genom personalrelaterade insatser som genom att effektivisera verksamheten och öka 
digitaliseringen inom omsorgen. Nämnden bidrar till området genom följande mål: 

• Vård- och omsorgsnämndens anställda har rätt kompetens och trivs på arbetet 
• Vård- och omsorgsnämndens verksamheter är resurseffektiva 
• Vård- och omsorgsnämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter och använder digital teknik 

och digitala tjänster i syfte att förbättra omsorgen för Botkyrkabor i behov av stöd 

Nämnden kan konstatera att 8, nästan 9, av 13 uppsatta mål inom området nås, vilket motsvarar 62 
procent. Måluppfyllelsen för området bedöms utifrån det vara godtagbar.  

Nedan följer några delar som förvaltningen arbetat med för att öka kvaliteten inom verksamheten. 

• I de politiska satsningarna för år 2021 ingår att öka bemanningen och skapa fler trygga 
anställningar. Som en del i det har förvaltningen höjt bemanningen på nämndens vård- och 
omsorgsboenden och ökat antalet tillsvidareanställda i förvaltningen. Förvaltningen har även 
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stärkt kunskapen inom demensområdet och ökat den medicinska kompetensen genom 
utbildning i basala hygienrutiner och smittskydd. Delar av satsningen har finansierats med 
olika stimulansmedel (för mer detaljerad information, se ”Redovisning av rekvirerade 
stimulansmedel 2021” längre fram).   

• Förvaltningen har under hösten genomfört en mindre satsning på att förtydliga hur delar som 
omvärldsanalysen, arbetet utifrån mål och budget och den interna kontrollen hänger ihop, i 
syfte att skapa samsyn. Förhoppningen och upplevelsen av satsningen är att genomgången 
resulterat i större tydlighet kring varför det är viktigt att följa verksamheten utifrån dessa 
områden under året. 

• Utbildningar i såväl sekretess som offentlighetsprincipen har tagits fram och erbjudits till 
förvaltningens chefer. 

 

Positiva iakttagelser 
Vård- och omsorgsförvaltningen har med stöd av statsbidrag och tack vare ett samarbete med 
kultur- och fritidsförvaltningen genomfört en stor aktivitetssatsning inom nämndens verksamheter 
under november och december 2021. Satsningen har gjorts efter beslut av nämnden och bestått i att 
erbjuda brukarna guldkant i tillvaron genom biobesök, pysselkvällar, bussutflykter, 
musikunderhållning, cirkus, pubkvällar mm. Mottagandet hos brukarna har varit mycket positivt. 

 
Förbättringsområden 
Utifrån det arbete som pågått under året inom ramen för Chefoskopet (mer information om detta 
projekt finns under betydelsefulla händelser) ser förvaltningen behov av att arbeta med 
arbetsbelastning och organisatoriska förutsättningar inom organisationen. Förvaltningen kommer 
under 2022 att arbeta fram en handlingsplan som syftar till att förbättra arbetsmiljön för 
förvaltningen i dess helhet. 

 

Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är 
resurseffektiv 

Nämndens mål: 4:1:1 Vård- och omsorgsnämndens verksamheter är resurseffektiva 

 

En förutsättning för att kunna ge medborgarna en vård och omsorg med kvalitet, är att nämndens 
skattemedel används på rätt sätt utifrån brukarnas behov. För att säkerställa en god ekonomisk 
hushållning följer därför förvaltningen upp budgeten noggrant varje månad. 

Vid delår 1 prognostiserade förvaltningen ett överskott för året på 10 miljoner kronor, medan 
prognosen vid delår 2 var ett överskott på 31 miljoner. Då utfallet för året summerade till ett 
överskott på 34,6 miljoner kronor kan prognosen vid delår 1 konstateras ha avvikit från årsutfallet 
med två procent. Målet om att hålla nettoutfallet inom beslutad budget uppnås därför, men däremot 
inte målet om att prognosen vid delår 1 inte avviker från årsutfallet med mer än en procent. 
Nämndens uppsatta mål anses därför vara delvis uppfyllt. 

Analysen av utfallet visar att det ökade överskottet beror på ett flertal saker såsom utbetalning av 
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bidrag för merkostnader kopplade till pandemin, outnyttjade medel från kompetensfonden i och 
med utbetalning av det statliga bidraget Äldreomsorgslyftet, en successivt ökad beläggning på 
nämndens vård- och omsorgsboenden respektive ett minskat behov av externa platser. 
 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Vård- och omsorgsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram 
(procent) 

 100  
 
 
 

100  
 
 
 

100  
 
 
 

100  97  
 
 
 

Då nämndens resultat visar ett överskott på 34,6 miljoner kronor har 97 procent av tilldelad budgetram förbrukats och nettoutfallet 
ligger inom beslutad budgetram. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Vård- och omsorgsnämndens prognos vid delår 1 avviker från 
årsutfallet med max 1 procent 

 1,5 
 
 

1,0 
 
 

2,7 
 
 

1,0 2,0 
 
 

I en jämförelse mellan prognosen vid delår 1 och årsutfallet är prognosavvikelsen 2,0 procent, vilket gör att nämndens mål på som 
mest en procents avvikelse, inte nås. Vid delår 1 prognostiserades ett överskott för nämnden på 10 miljoner kronor, med stora 
osäkerheter kring vilka effekter coronapandemin skulle ha ekonomiskt för förvaltningen. Prognosen förändrades vid delår 2 till ett 
överskott på 31 miljoner kronor. 
Förändringen i bedömning mellan första och andra delåret gjordes utifrån följande förutsättningar: prognos på ett minskat behov av 
externa platser inom både SoL och LSS, outnyttjade medel från kompetensfonden utifrån att nämnden bland annat beviljats medel 
för statsbidraget Äldreomsorgslyftet, successivt ökad beläggning på nämndens vård- och omsorgsboenden och intäkter som vid 
delår 1 inte hade kunnat förutses, eller var allt för osäkra. Intäkterna bestod främst av: 

• bidrag för merkostnader kopplade till coronapandemin och perioden december 2020 som ansöktes om tidigare under året  
• retroaktiv momsersättning för lokalkostnader för Tunängens vård- och omsorgsboende 
• fortsatt ersättning för sjuklönekostnader över det normala från staten. 

Om förvaltningen i stället jämför prognosen vid delår 2 med utfallet för året kan vi konstatera att prognosavvikelsen är 0,3 procent. 

Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra 

Nämndens mål: 4:2:1 Vård- och omsorgsnämndens anställda har rätt kompetens och trivs 
på arbetet 

 

Nämnden har valt att mäta målet med att anställda har rätt kompetens och trivs på jobbet genom nio 
olika mått på området. Förvaltningen kan vid uppföljningen konstatera att sex av nämndens 
uppsatta mål nås, varför målet anses vara delvis uppfyllt. 

I takt med att nämndens brukare ökar samt får ett förändrat vårdbehov som kräver mer kvalificerad 
omsorg och vård, och att högre krav ställs på verksamheten utifrån, ökar även kraven på vård- och 
omsorgspersonalen. Det blir allt viktigare att ha medarbetare med rätt kompetens som kan möta 
framtida utmaningar och bidra till en hållbar utveckling. Förvaltningen har ett tydligt mål att vid 
nyanställning bara rekrytera personer med formell kompetens och fortsätter att utbilda de 
medarbetare som saknar formell kompetens. Uppföljningen visar dock att andelen med formell 
kompetens minskat något sedan föregående år, trots ovanstående satsningar, och att nämndens mål 
inte nås. Minskningen förklaras främst av två delar. Dels de nya konverteringsreglerna som trädde i 
kraft under hösten och som gör att anställningstiden för konvertering (övergång till 
tillsvidareanställning) sänks från 2 år till 18 månader. Dels behovet av personal under pandemin 
som gjort att förvaltningen tvingats frångå kravet på formell kompetens vid viss nyrekrytering. 

För att kunna uppnå högre nöjdhet bland brukarna, och för att tillgodose medarbetarens bästa, är det 
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viktigt att förvaltningen fortsätter sitt arbete med att minska korttidsfrånvaron. Trots kravet att 
stanna hemma vid mindre symtom och stor smittspridning i samhället, har korttidsfrånvaron 
minskat något under året och nämndens mål nås. Uppföljningen pekar på att projektet med 
hälsosupporten har gett resultat genom att bidra till att medarbetaren känner sig sedd och hörd vid 
frånvaro samt att, i de fall det är möjligt, chefen kan vidta eventuella åtgärder för att förhindra att 
det uppstår igen. Under hösten upphörde dock avtalet med hälsosupporten och en ny rutin för 
sjukanmälan togs fram och implementerades. Förvaltningen behöver därför arbeta aktivt under 2022 
för att implementera och använda friskvårdslinjen som en aktivitet för att minska 
korttidssjukfrånvaron. Att arbeta vidare med omtankesamtal vid upprepad korttidsfrånvaro, något 
stora delar av förvaltningen använt sig av under året, är också en viktig del i arbetet. 

Förvaltningen har under året påbörjat ett arbete med att ta fram en kompetensutvecklingsplan för att 
tydliggöra vilka utbildningar som förvaltningens medarbetare ska eller bör delta i. Förhoppningen 
är att planen ska underlätta kompetensutvecklingen av samtliga medarbetare. 
 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andelen medarbetare som förbättrat sig i svenska språket efter 
genomförd SFI-utbildning (procent) 

  
 
 
 

 
 
 
 

45 
 
 
 

80 83 
 
 
 

Av de 28 medarbetare som påbörjade utbildningen har 22 slutfört den. 4 hade inte möjlighet att genomföra testet på grund av 
sjukdom. 83 procent av de som gjort test före och efter språkutbildning har gjort en språklig förflyttning uppåt, vilket är en rejäl 
förbättring i jämförelse med föregående år. Resterande 17 procent konstaterades ligga kvar på samma nivå som innan 
genomgången utbildning. Resultatet är mycket positivt och bedöms kunna bidra till en ökad kvalitet i förvaltningen. Nämndens mål 
nås med viss marginal. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andelen omsorgspersonal med formell kompetens ökar (procent)  82,8  
 
 
 

84,8  
 
 
 

91,7  
 
 
 

87,0  85,0  
 
 
 

Förvaltningen uppnår inte målet men ligger på en nationellt hög nivå av andel utbildad personal. Orsaken till att andelen har minskat 
tros främst vara de nya konverteringsreglerna, enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, som trädde i kraft per den 1 oktober.  
Vid tillsättning av nya tjänster är kravet generellt formell kompetens. Undantagen är medarbetare inom personlig assistans, där 
brukaren själv väljer sin assistent utifrån hens specifika önskemål, inte formell kompetens. Under pandemin har det varit svårt att 
rekrytera personal med formell kompetens för att ersätta vid pensionsavgångar, varför förvaltningen i vissa fall tvingats frångå 
utbildningskravet. För de medarbetare som inte har formell kompetens upprättas individuella kompetensutvecklingsplaner. 
Förvaltningen har 38 medarbetare i undersköterskeutbildning som kommer att bli klara under 2023. En ny grupp planeras starta upp 
undersköterskeutbildning under maj 2022 med ytterligare cirka 20 deltagare. 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andelen korttidssjukfrånvaro (dag 1–14) minskar (procent) Totalt 
Män     
Kvinnor 

3,6  
2,7  
3,9  

 

3,6  
2,5  
3,9  

 

3,7  
2,8  
3,9  

 

6,0  3,51  
2,24  
3,47  

 

Korttidsfrånvaron var något lägre 2021 än föregående år och förvaltningen når därmed målet. Även i jämförelse med 2019, som inte 
är ett pandemi-år, så ligger resultatet för 2021 på en jämförbar nivå. Uppföljningen visar att män är frånvarande i lite mindre 
utsträckning än kvinnor. 
Det är svårt att dra några självklara slutsatser om varför korttidsfrånvaron ligger konstant trots att en stor del av frånvaron till följd av 
covid-19 borde falla inom spannet för korttidsfrånvaro. En orsak skulle kunna vara att den ökade kunskapen om basala hygienrutiner 
och en ökad medvetenhet om smittspridning generellt, har medfört en minskning av övriga sjukdomsorsaker som till exempel 
säsongsinfluensa. En annan orsak skulle kunna vara att de yrkesgrupper inom förvaltningen som har arbetat på distans under året 
har minskat sin korttidsfrånvaro då det finns andra möjligheter att arbeta även vid lättare sjukdom. 
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Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Vård- och omsorgsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart 
medarbetarengagemang (HME) ökar 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

81 
83 
80 

 

79 
81 
79 

 

80 
80 
80 

 

81 79 
80 
79 

 

HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett index som tagits fram av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och RKA (Rådet för 
främjande av kommunala analyser) i samarbete med kommunerna och regionerna. HME består av nio delfrågor uppdelade på tre 
delindex; motivation, ledarskap och styrning. Nivån på hållbart medarbetarengagemang har gått ner en procentenhet jämfört med 
föregående år och nämndens uppsatta mål nås inte riktigt. Förvaltningen ligger dock över resultatet för kommunen som helhet och i 
nivå med riket. 
Förvaltningen arbetar aktivt med resultatet genom att ta fram handlingsplaner. Frågeområden som förvaltningen behöver fortsätta att 
arbeta med är arbetsbelastning och chefers organisatoriska förutsättningar. Alla chefer och förvaltningens stöd- och 
specialistfunktioner har under året arbetat med en insats för arbetsmiljön, "Chefoskopet". Chefoskopet är ett framforskat metodstöd 
för att systematiskt arbeta utifrån chefernas arbetsmiljö. Förvaltningen kommer under 2022 att arbeta fram en handlingsplan som 
syftar till att förbättra arbetsmiljön för förvaltningen i dess helhet. 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) 

78 79 79 81 80 80 79 

 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Frisknärvaron för medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen 
i Botkyrka ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

92,0 
95,0 
91,3 

 

91,4 
96,0 
90,3 

 

92,0 
95,3 
91,2 

 

90,0 93,1 
95,6 
92,3 

 

Målet att ha en frisknärvaro på som minst 90 procent nås för både kvinnor och män. Förvaltningen arbetar strukturerat med 
rehabiliteringsprocessen och tidiga insatser. En svårighet är dock den sjukfrånvaro som inte är arbetsrelaterad. För att frisknärvaron 
ska fortsätta att öka fortsätter arbetet med att säkerställa att samtliga chefer har rätt kompetens både när det gäller 
rehabiliteringsprocessen och de olika systemstöd som finns. Pandemin har påverkat frisknärvaron på flera sätt. Det är svårt att vidta 
tidiga insatser när det gäller frånvaro till följd av covid-19 eftersom det inte går att arbetsanpassa eller sätta in andra åtgärder som 
arbetsförmågebedömningar eller förstadagsintyg. Något som vid annan typ av frånvaro skulle kunna medföra en snabbare återgång 
till arbete. Frisknärvaron är högre i år än föregående år vilket tyder på att en ökad kunskap kring basala hygienrutiner och generellt 
ökad medvetenhet om smittspridning påverkar frisknärvaron positivt. 
 

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Personalomsättning (antalet nyanställda under året i procent av 
antalet anställda) minskar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

13,0 
 
 
 

10,0 
11,0 

9,8 
 

7,1 
5,0 
7,6 

 

9,5 4,2 
4,0 
4,3 

 

Förvaltningen har nått målet med att personalomsättningen med antalet nyanställda minskar. Flera yrkesgrupper och framför allt 
specifika kompetenser har under året varit svåra att rekrytera. Sjuksköterskor, undersköterskor med körkort och undersköterskor 
som talar finska är exempel på befattningar som har varit svåra att attrahera och rekrytera. Inom befattningen undersköterskor, både 
inom särskilt boende och inom hemtjänst, har flest nyrekryteringar skett under året. I tabellen nedan beskrivs andel rekryteringar 
utifrån ålder från 2017 och framåt. 
 
Andel rekryteringar utifrån ålderskategorier, 2017–2021, i procent 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Andel rekryteringar 9,96  12,42  10,38  5,19  4,20  

<=29 år 40,24  34,83  27,16  13,41  11,54  

30–49 år 10,85  14,36  13,77  6,06  4,76  

50–59 år 3,43  6,83  4,84  3,53  2,70  

>=60 år 4,20  4,62  2,22  0,78  2,04  
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Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Personalomsättning (antalet avslutade på egen begäran under året i 
procent av antalet anställda) minskar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

10,0  
 
 
 

10,6  
10,1  
10,7  

 

7,6  
 
 
 

7,0  7,1  
7,3  
7,3  

 

Personalomsättningen för antalet avslutade ligger marginellt högre än det satta målet för året och andelen har även minskat något 
sedan föregående år. Tabellen nedan visar orsaken till att anställda valt att sluta under året. De flesta som slutar gör det för att gå till 
en annan arbetsgivare eller för att gå i pension, men en stor andel har även fått ny anställning inom kommunen. De flesta som slutar 
sin anställning har en anställningstid som är fyra år eller längre. Andelen som slutar är högst i de yngsta och de äldsta 
åldersgrupperna. 
Förvaltningen följer chefsomsättning noggrant och HR erbjuder därför samtliga chefer som slutar ett avslutssamtal utöver det samtal 
som närmaste chef genomför, för att på så sätt kunna hitta eventuella gemensamma orsaker som bidrar till att någon väljer att 
avsluta sin anställning. 
 

Avgångsorsak 2021 

Egen begäran – extern 52 

Egen begäran – pension 27 

Avliden 1 

Uppsägning personliga skäl 1 

Överenskommelse 6 

Interna avgångar 44 

 
Andel avslut utifrån ålderskategorier, 2017–2021, i procent 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Andel avgångar 11,64  10,42  13,00  6,01  7,07  

<=29 år 20,00  17,95  27,27  2,63  12,12  

30–49 år 9,25  10,63  10,27  4,84  5,44  

50–59 år 9,04  5,56  11,98  4,57  3,48  

>=60 år 26,92  19,64  21,67  20,37  22,73  

 
Förvaltningen har flera yrken definierade som bristyrken, av dessa så har sjuksköterskor en fortsatt hög avgångsomsättning, något 
som även framgår av nedanstående tabell. 
 

Avgångar bristyrken 2017 2018 2019 2020 2021 

Sjuksköterska 
funktionsnedsättningsområdet 
och äldreomsorg/geriatrik 

18  14  16  12  24  

Undersköterska hemtjänst 0  7  8  7  6  

Undersköterska särskilt boende 13  11  14  5  6  

Socialsekreterare, 
biståndsbedömare 

38  17  21  5  8  

  

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andelen medarbetare i vård- och omsorgsnämndens verksamheter 
som arbetar heltid ökar (procent) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

 
 
 
 

76,1  
80,4  
75,3  

 

77,0  
79,9  
76,4  

 

80,0  81,6  
82,4  
81,4  

 

Verksamheterna följer den rutin för heltid som norm som gäller på förvaltningen och målet att andelen heltidsanställda av 
månadsavlönade ska överstiga 80 procent nås med liten marginal. Under en femårsperiod har andelen heltidsanställda ökat 
successivt. Även skillnaden mellan könen har under samma period minskat och för 2021 är den endast en procentenhet. 
Medarbetare som nyanställs erbjuds heltid och medarbetare som tackat nej till heltidsanställning erbjuds det åter igen. I många fall 
har medarbetare som inte arbetar heltid valt att gå ner i tid till följd av hälsoskäl eller ej arbetsrelaterade orsaker som att ta hand om 
barn. 
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Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av 
undersökningens åtta delar) 

Totalt 
Män     
Kvinnor 

 
 
 
 

74 
 
 
 

76 
 
 
 

75 75 
76 
75 

 

Totalindex har minskat med en procentenhet sedan medarbetarundersökningen år 2020 men förvaltningen når det uppsatta målet 
precis. Verksamheterna arbetar aktivt med medarbetarundersökningens resultat utifrån framtagna handlingsplaner. Enheternas 
resultat varierar men flera av de åtgärder som ska genomföras faller inom ramen för utvecklingsarbetet "Chefoskopet" som beskrivits 
ovan. 

Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens 
möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer 
effektivt 

Nämndens mål: 4:3:1 Vård- och omsorgsnämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter och 
använder digital teknik och digitala tjänster i syfte att förbättra omsorgen för Botkyrkabor i 
behov av stöd 

 

Digitalt låsvred har nu installerats hos samtliga brukare som har tackat ja till nyckelfri hemtjänst. 
Cirka tio procent av brukarna har tackat nej initialt men en kommunikation förs hela tiden med 
dessa brukare. I dagsläget är digitala låsvred installerade hos 75 procent av brukarna inom 
hemtjänsten. Förvaltningen når därmed inte hela vägen fram till nämndens mål på 80 procent, men 
givet den påverkan som pandemin har haft på möjligheterna att utöka antalet användare anser 
förvaltning att målet ändå bör ses som uppfyllt. 

Alla brukare som endast har tillsyn som insats nattetid har blivit erbjudna trygghetskamera (digital 
tillsyn) i stället för fysiskt besök. I dagsläget är 20 trygghetskameror monterade vilket precis 
motsvarar nämndens uppsatta mål. 

I och med pandemin har förvaltningen snabbt behövt ställa om för att kunna mötas digitalt. Under 
året har förvaltningen därför genomfört ett antal workshoptillfällen för att inventera behovet av 
digital teknik och digitala tjänster som kan förbättra omsorgen för nämndens brukare. 

Arbete har under året pågått för att under 2022 införa en digital medborgartjänst. Genom tjänsten 
ska medborgaren ska kunna följa sitt ärende från ansökan till beslut och därefter utförande av insats. 
Syftet med införandet är att öka tillgängligheten och insynen för Botkyrkaborna.  

 

Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Antalet personer med tillsyn nattetid som hemtjänstinsats som får 
den tillgodosedd av trygghetskameror ökar 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

20 20 
 
 
 

Alla brukare som endast har tillsyn som insats nattetid blir erbjudna att få denna utförd via trygghetskamera (digital tillsyn) i stället för 
fysiskt besök. Både handläggare och utförare arbetar med att uppmuntra brukare att tacka ja till trygghetskamera. Nämnden har 
under året ökat antalet installerade kameror från 18 till 20, vilket utgör 65 procent av det totala antalet brukare som endast har tillsyn 
som insats nattetid. Nämndens mål, som från början felaktigt är skrivet som andel, är att 20 kameror ska vara i bruk. Målet nås 
därmed. 
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Mått *) Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Utfall 
2021 

Andelen personer med hemtjänstinsatser som har nyckelfri hemtjänst 
ökar (procent) 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

80 75 
 
 

Nämnden har under året tillgodosett att samtliga brukare som tackat ja till nyckelfri hemtjänst har fått ett digitalt låsvred installerat. I 
dagsläget utgör detta 75 procent av brukarna inom hemtjänsten, inklusive brukare som enbart har trygghetslarm beviljat. Alla som 
beviljas hemtjänst motiveras att tacka ja till att digitalt låsvred installeras och de cirka tio procent som initialt valt att tacka nej 
kontaktas regelbundet. En trolig orsak till att brukare väljer att tacka nej är bristande tillit till digitala lösningar samt att möjlighet att alls 
införa digitala låsvred saknas hos vissa brukare. Arbete har under året även pågått med att installera digitala portlås, något som 
kräver godkännande från fastighetsägaren. I dagsläget finns digitala lås på knappt 80 procent av portarna. 

3 Betydelsefulla händelser 
 
Valmöjligheter 
Under år 2020 genomförde Botkyrka kommun en upphandling av externa hemtjänstutförare utifrån 
LOU (lag om offentlig upphandling). Målen med ökad valmöjlighet inom hemtjänsten är att 
medborgare med hemtjänst ska få större möjligheter att påverka sin vardag, att få en ökad kvalitet 
och att det leder till fler nöjda medborgare. 
 
Den 4 januari 2021 började de externa hemtjänstutförarna att ge stöd till medborgare i kommunen. 
Brukare får idag välja utförare när de beviljats hemtjänst. Förvaltningen bedömer att införandet av 
ökade valmöjligheter inom hemtjänsten på det stora hela har fungerat bra och att arbetet har gått 
enligt tidsplan. 
 
Under år 2021 utgör de externa hemtjänstutförarna 20 procent av all hemtjänst i kommunen. 
Valmöjligheterna byggs upp i steg och på några års sikt ska 50 procent av hemtjänsten ges av 
externa utförare och 50 procent av kommunens hemtjänst (egen regi). Detta kommer att innebära ett 
fortsatt omställningsarbete för Botkyrka kommuns hemtjänst och förvaltningen. Inför 2022 har 
samtliga utförare valt att utöka sina andelar. En successiv utökning kommer att ske så att 40 procent 
av de beviljade hemtjänsttimmarna kommer att utföras av de externa utförarna vid slutet av 2022. 
 

Vaccination 
Vård- och omsorgsförvaltningen har under året arbetat för att underlätta för förvaltningens 
medarbetare att vaccinera sig, för att minska spridningen av smitta inom nämndens verksamheter. 
Som en del i arbetet har ett nära samarbete bedrivits med region Stockholm. Personalen har under 
året haft möjlighet att vaccinera sig under arbetstid och under slutet av året genomfördes en riktad 
satsning för personal inom vård och omsorg. Satsningen innebar tillgång till extra 
vaccinationsbussar med drop-in och digitala frågestunder med Smittskydd där medarbetare fick 
information om vaccin och gavs möjlighet att ställa frågor. 
 
Införande Life care 
Med start 2019 har förvaltningen genomfört fyra olika delprojekt för att systematiskt införa Lifecare 
inom förvaltningens samtliga områden. Lifecare är en uppgradering av vård- och 
omsorgsförvaltningens befintliga verksamhetssystem Procapita och består av egna delar för 
handläggare, medborgare, utförare och hälso- och sjukvårdspersonal. Övergången från Procapita till 
Lifecare har inneburit en ökad användarvänlighet. Lifecare är tydligare, mer strukturerat och 
behörighetsbegränsat, samtidigt som det finns ett tydligare flöde mellan handläggare och utförare. 



BOTKYRKA KOMMUN   2022-02-18 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 
26 [47] 

Under 2021 har det sista av de fyra delprojekten genomförts, Lifecare HSL, efter att övriga tre delar 
slutförts med gott resultat.  
 
Chefoskopet 
Arbetet utifrån Chefoskopet har fortsatt under året. Syftet med projektet är att skapa samsyn i 
organisationen och goda förutsättningar för förvaltningens chefer att kunna utföra sitt uppdrag. Som 
en del i detta har en kartläggning av arbetet skett genom att ansvariga projektledare träffat samtliga 
berörda enheter. Arbetet, som har bedrivits av två interna projektledare, har vid årsskiftet 2021 
resulterat i en beskrivning av vad som framkommit under årets workshoptillfällen. Beskrivningen 
kommer ligga till grund för den handlingsplan som förvaltningen själv kommer att ta fram. 
 

Omsorgspaket och stimulansmedel 
Under 2021 har kommunen påbörjat en rad satsningar på omsorgen. Det handlar såväl om 
satsningar som är en del av det politiskt beslutade omsorgspaketet, som förstärkningar finansierade 
genom olika stimulansmedel. Satsningarna sker bland annat i form av ökad bemanning inom 
nämndens demensavdelningar genom att fler erbjuds att gå upp i tid, utbildning för att stärka den 
medicinska kompetensen hos omsorgspersonalen, ökad tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal, 
och i form av ett arbete för att stärka det nära ledarskapet inom vård- och omsorgsboende. Hur 
tilldelade stimulansmedel har använts och vad de haft för förmodad effekt framgår under rubriken 
”Redovisning av rekvirerade stimulansmedel 2021” nedan.  
 

Redovisning av rekvirerade stimulansmedel 2021  
Nedan framgår vilka stimulansmedel som förvaltningen har beviljats under året. Av redovisningen 
framgår även vad medlen har använts till respektive hur mycket som kvarstår, när så är fallet. 

 
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
Rekvirerade medel: 24 514 916 kronor 
Utnyttjade medel vård- och omsorgsnämnden: 21 980 516 kronor 
Utnyttjade medel privata utförare: 2 534 400 kronor 

De beviljade medlen har använts till 

• Höja bemanningen på nämndens vård- och omsorgsboenden 
• Öka antalet tillsvidareanställningar 
• Höja den medicinska kompetensen och förbättra smittskyddet i all verksamhet:   

o Utökat med en sjuksköterska och ett hygienombud på varje enhet. Dessa har 
genomfört regelbundna träffar och utbildning i basala hygienrutiner med all 
omsorgspersonal 

• Planering av öppnande av en ny mötesplats i Alby 

Utifrån de insatser och aktiviteter som medlen har använts till, upplevs brukarna ha ett större lugn 
och vara mindre oroliga än tidigare. Med en ökad bemanning finns mer tid för samtal och närhet, 
vilket ger ett ökat lugn och trygghet. Verksamheterna har också arbetat med att genomföra många 
aktiviteter tillsammans med brukarna. 

Utöver förbättringarna för nämndens brukare märks också en stor förbättring i dialogen med 
anhöriga. En mindre stresspåverkan ger en bättre arbetsmiljö, och ett bättre mående för både 
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brukare och personal. Medlen har också möjliggjort framtagandet av ett arbetssätt som är hållbart 
över tid i att upprätthålla och öka kompetensen i alla verksamheter kring hygienrutiner. 

 
Teknik, kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen  
Rekvirerade medel: 849 000 kronor 
Utnyttjade medel vård- och omsorgsnämnden: 793 246 kronor 
Utnyttjade medel privata utförare: 55 754 kronor 

Medlen har använts till att installera digitala lås till medicinskåp på vård- och omsorgsboenden där 
lösningen inte funnits tidigare. Utifrån detta kan förvaltningen enklare säkerställa en patientsäker 
vård och omsorg där rätt person får rätt medicin. 

 
Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom  
Rekvirerade medel: 3 730 731 kronor 
Utnyttjade medel vård- och omsorgsnämnden: 2 369 868 kronor 
Utnyttjade medel privata utförare: 245 220 kronor 

Medlen som har rekvirerats och beviljats har använts till följande: 

• Utbildning i lågaffektivt bemötande 
• Utbildning i BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom) 
• Aktivitetsledare till vård- och omsorgsboenden 
• Inköp av aktivitetsutrustning så som Tovertafel (interaktiv projektor), VR-glasögon, 

robotkatter samt gungstol 
• Projektledare för öppnande av mötesplats i Alby 
• Webbaserad demensutbildning för hemtjänstpersonal 

Med hjälp av medlen har förvaltningen möjliggjort kompetensutveckling för ett säkrare bemötande 
av brukare i verksamheten samt ökat kvaliteten inom demensvården. Medlen har också möjliggjort 
aktiviteter ledda av aktivitetsledare där alla kan vara delaktiga vilket minskar ensamheten och 
skapar en trygghet genom igenkännandet. Förberedelserna för öppnandet av en ny mötesplats i Alby 
bidrar även det till att minska ensamheten för medborgare i området. 

Anledningen till att hela det rekvirerade beloppet inte har använts är både tids- och personalbrist till 
följd av coronapandemin. 

 
Äldreomsorgslyftet  
Rekvirerade medel: 20 799 513 kronor 
Utnyttjade medel vård- och omsorgsnämnden: 1 183 203 kronor 
Utnyttjade medel privata utförare: 675 819 kronor 

Medlen har använts för att möjliggöra utbildning till undersköterska, utbildning i svenska språket 
och till vidareutbildning som specialistundersköterska på arbetstid. Utbildningar till undersköterska 
och inom svenska språket har, precis som tidigare år, genomförts tillsammans med arbetsmarknads- 
och vuxenutbildningsförvaltningen. 

Anledningen till att hela det rekvirerade beloppet inte har använts är bland annat att både 
användningsområdet och tidsperspektivet är relativt begränsat. En ytterligare anledning är 
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svårigheten i att utbilda för många samtidigt utan att resurserna och kvaliteten i verksamheten 
påverkas. 

 
God och nära vård: Nära vård 2021  
Rekvirerade medel: 3 516 910 kronor 
Utnyttjade medel vård- och omsorgsnämnden: 1 465 719 kronor 
 
De rekvirerade medlen har använts till följande: 

• Utbildning i förflyttningsteknik, vardagsrehabilitering och att skapa trygga möten inom 
demensvården 

• En masterskurs i demensvård för två medarbetare via Karolinska institutet 
• Projektledare för utveckling av metoder och nya arbetssätt 
• Frikopplad resurs för införandet av säker dokumentation 

Med hjälp av medlen bedöms tryggheten och säkerheten inom vård och omsorg öka som ett resultat 
av ökad kompetens inom demensvård och säkra arbetssätt genom vetenskapliga metoder. 

Anledningen till att hela det rekvirerade beloppet inte har använts är bland annat tids- och 
personalbrist på grund av coronapandemin och den korta bidragstiden. 

 
God och nära vård: Vårdens medarbetare  
Rekvirerade medel: 387 399 kronor 
Utnyttjade medel vård- och omsorgsnämnden: 0 kronor 
Utnyttjade medel privata utförare: 348 300 kronor 

Medlen har enbart använts av privata utförare på grund av att det belopp som tilldelades nämnden 
blev för litet utifrån den fördelning som beslutades vid rekvirering. 

 
God och nära vård: Vidareutbildning sjuksköterskor  
Rekvirerade medel: 258 266 kronor 
Utnyttjade medel vård- och omsorgsnämnden: 146 971 kronor 

De rekvirerade medlen har använts till att vidareutbilda två sjuksköterskor. Anledningen till att alla 
medel inte har nyttjats och att inte fler sjuksköterskor har vidareutbildats är tidsbrist i och med den 
pågående pandemin. 
 

Stärkt brukarmedverkan  
Rekvirerade medel: 39 799 kronor 
Utnyttjade medel vård- och omsorgsnämnden: 39 799 kronor 

Medlen har delvis använts för att möjliggöra för brukare att delta i rekrytering av nya medarbetare 
där de har visats ansökningar, deltagit vid intervjuer i trepartssamtal samt samtal och diskussioner 
efteråt. Medlen har använts på flera gruppbostäder och inom personlig assistans. 

 
Stärkt samverkan för personer med samsjuklighet  
Rekvirerade medel: 167 960 kronor 
Utnyttjade medel vård- och omsorgsnämnden: 167 960 kronor 
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Medlen har använts till samverkansmöten på chefsnivå samt kompetensutveckling för medarbetare. 
Under året har ett arbete gjorts med att förbereda och producera tre digitala basutbildningar med 
fokus på samsjuklighet tillsammans med socialförvaltningen. De tre filmerna har olika inriktning 
men har gemensam utgångspunkt i psykisk ohälsa; 

1. Psykisk ohälsa hos äldre personer och personer med kognitiv sjukdom 
2. Psykisk ohälsa hos personer med beroende 
3. Psykisk ohälsa och beroende hos personer med NPF (neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar) 

De framtagna utbildningarna planeras att genomföras under 2022 tillsammans med en uppföljande 
workshop. 

 
Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg  
Totalt rekvirerade medel: 875 572 kronor 
Totalt utnyttjade medel vård- och omsorgsnämnden: 507 141 kronor 
 
För stimulansmedlen rekvirerades medel för två projekt. 

Del projekt 1: vård och omsorgsboende 
Rekvirerade medel: 391 616 kronor 
Utnyttjade medel: 315 447 kronor 

Medlen ansöktes för att anställa en projektledare för att implementera nya arbetssätt och metoder 
inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden. Arbetssättet bedöms förbättra arbetsmiljön för de 
anställda samt skapa en bättre struktur och delaktighet. 

Utifrån tids- och personalbrist på grund av coronapandemin har inte alla medel kunnat nyttjas så 
som planerat. 

Delprojekt 2: Bemanningsenheten 
Rekvirerade medel: 483 956 kronor 
Utnyttjade medel: 191 694 kronor 

Medlen var tänkta att användas för att påbörja arbetet med att utöka användandet av 
bemanningsenhet. Målet med utökningen är att skapa en attraktiv arbetsplats genom att minska 
antalet deltidsanställningar och öka heltidsanställningar, för att därigenom behålla kompetenta 
medarbetare. Arbetssättet bedöms förbättra kontinuitet i verksamheterna och bidra till en bättre 
arbetsmiljö för de anställda. 

På grund av förseningar i upphandlingsprocessen av projektledare/konsult har inte alla medel 
kunnat nyttjas som planerats. 

4 Ekonomisk uppföljning och analys 

4.1 Driftuppföljning 
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Vård- och 
omsorgsnämnden 

UTFALL 2019 
Jan - Dec 

UTFALL 2020 
Jan - Dec 

BUDGET 2021 
Jan - Dec 

UTFALL 2021 
Jan - Dec 

AVVIKELSE 2021 
Budget - Utfall 

Alla belopp redovisas i 
tusentals kronor      

NÄMND      

Intäkter 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -487,9 -463,3 -622,5 -471,4 151,1 

Netto -487,9 -463,1 -622,5 -471,4 151,1 

      
GEMENSAM VERKSAMHET     

Intäkter 370,7 1 438,0 10 022,5 19 093,1 9 070,6 

Kostnader -58 988,7 -65 527,9 -78 756,5 -74 596,6 4 159,9 

Netto -58 618,0 -64 089,9 -68 734,0 -55 503,5 13 230,5 

      
ÄLDREOMSORG      
Myndighet SoL      

Intäkter 0,8 219,2 0,0 97,5 97,5 

Kostnader -22 142,0 -21 624,5 -22 866,4 -21 574,5 1 291,9 

Netto -22 141,2 -21 405,3 -22 866,4 -21 477,0 1 389,4 

      
Vård- och omsorgsboende     

Intäkter 44 093,3 68 670,5 56 401,4 59 627,4 3 226,0 

Kostnader -303 611,3 -372 726,4 -344 897,1 -357 449,6 -12 552,5 

Netto -259 518,0 -304 055,9 -288 495,7 -297 822,2 -9 326,5 

      
Externa platser      

Intäkter 16 063,5 12 560,4 9 893,0 11 730,8 1 837,8 

Kostnader -144 344,8 -107 191,2 -94 930,0 -90 795,8 4 134,2 

Netto -128 281,3 -94 630,8 -85 037,0 -79 065,0 5 972,0 

      
Hemtjänst      

Intäkter 26 301,5 189 902,1 199 749,1 199 073,6 -675,5 

Kostnader -181 475,4 -343 756,1 -400 823,4 -391 243,5 9 579,9 

Netto -155 173,9 -153 854,0 -201 074,3 -192 169,9 8 904,4 

      
Öppen verksamhet      

Intäkter 1 405,6 794,5 1 381,2 677,4 -703,8 

Kostnader -13 581,9 -9 678,1 -12 750,1 -12 465,7 284,4 

Netto -12 176,3 -8 883,6 -11 368,9 -11 788,3 -419,4 

      
Hälso- och sjukvård, rehab     

Intäkter 65,3 3 142,1 0,0 1 181,7 1 181,7 

Kostnader -41 068,9 -47 022,3 -48 467,8 -50 717,8 -2 250,0 

Netto -41 003,6 -43 880,2 -48 467,8 -49 536,1 -1 068,3 

      

Övrig äldreomsorg      

Intäkter 14 481,5 13 808,4 13 112,0 12 540,0 -572,0 

Kostnader -26 194,4 -23 106,6 -25 686,3 -23 378,1 2 308,2 

Netto -11 712,9 -9 298,2 -12 574,3 -10 838,1 1 736,2 

      
OMSORG FUNKTIONSNEDSÄTTNING     
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Vård- och 
omsorgsnämnden 

UTFALL 2019 
Jan - Dec 

UTFALL 2020 
Jan - Dec 

BUDGET 2021 
Jan - Dec 

UTFALL 2021 
Jan - Dec 

AVVIKELSE 2021 
Budget - Utfall 

Myndighet, LSS      

Intäkter 3,8 76,3 0,0 39,9 39,9 

Kostnader -12 695,2 -13 750,7 -15 019,7 -13 501,3 1 518,4 

Netto -12 691,4 -13 674,4 -15 019,7 -13 461,4 1 558,3 

      
Bostad med särskild service      
- Gruppbostad      

Intäkter 11 399,2 17 411,3 10 665,4 12 202,0 1 536,6 

Kostnader -146 222,3 -163 475,7 -181 619,1 -186 935,6 -5 316,5 

Netto -134 823,1 -146 064,4 -170 953,7 -174 733,6 -3 779,9 

      
- Servicebostad      

Intäkter 3 695,1 4 562,5 4 053,5 4 600,4 546,9 

Kostnader -24 828,0 -26 689,9 -26 664,6 -24 622,2 2 042,4 

Netto -21 132,9 -22 127,4 -22 611,1 -20 021,8 2 589,3 

      
- Boendestöd      

Intäkter 9,5 563,1 0,0 36,4 36,4 

Kostnader -7 651,3 -8 960,2 -9 222,0 -8 695,0 527,0 

Netto -7 641,8 -8 397,1 -9 222,0 -8 658,6 563,4 

      
- Korttidshem      

Intäkter 547,3 1 074,4 132,0 485,8 353,8 

Kostnader -16 993,1 -15 723,7 -13 186,3 -13 192,7 -6,4 

Netto -16 445,8 -14 649,3 -13 054,3 -12 706,9 347,4 

      
- Övrig bostad med särskild service    

Intäkter 1 395,4 1 209,2 1 084,2 1 004,7 -79,5 

Kostnader -1 608,5 -2 192,1 -1 995,7 -2 316,3 -320,6 

Netto -213,1 -982,9 -911,5 -1 311,6 -400,1 

      
Externa platser      

Intäkter 6 975,9 7 132,7 7 123,5 6 313,3 -810,2 

Kostnader -117 690,2 -110 929,6 -123 740,1 -102 390,2 21 349,9 

Netto -110 714,3 -103 796,9 -116 616,6 -96 076,9 20 539,7 

      
Personlig assistans -123 997,5 -132 741,2 -137 438,7 -144 093,9 -6 655,2 
- Personlig assistans, LSS      

Intäkter 13 579,2 15 488,8 6 471,9 11 742,7 5 270,8 

Kostnader -61 890,5 -68 141,8 -61 546,5 -75 367,0 -13 820,6 

Netto -48 311,3 -52 653,0 -55 074,6 -63 624,3 -8 549,8 
      

- Personlig assistans, SFB     

Intäkter 64 026,5 64 071,8 46 803,2 64 665,8 17 862,6 

Kostnader -120 960,9 -125 895,8 -110 649,4 -127 175,5 -16 526,0 

Netto -56 934,4 -61 824,0 -63 846,2 -62 509,7 1 336,6 
      

- Ledsagning      

Intäkter 52,2 56,0 0,0 0,0 0,0 
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Vård- och 
omsorgsnämnden 

UTFALL 2019 
Jan - Dec 

UTFALL 2020 
Jan - Dec 

BUDGET 2021 
Jan - Dec 

UTFALL 2021 
Jan - Dec 

AVVIKELSE 2021 
Budget - Utfall 

Kostnader -8 166,5 -8 015,8 -8 013,6 -7 792,5 221,1 

Netto -8 114,3 -7 959,8 -8 013,6 -7 792,5 221,1 

      
- Avlösning      

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

Kostnader -4 605,4 -4 822,1 -4 971,7 -4 113,8 857,9 

Netto -4 605,4 -4 822,1 -4 971,7 -4 113,6 858,1 

      
- Kontaktpersoner      

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -4 400,0 -4 022,3 -4 069,8 -4 158,6 -88,8 

Netto -4 400,0 -4 022,3 -4 069,8 -4 158,6 -88,8 

      
- Familjehem korttid      

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -1 632,1 -1 460,0 -1 462,8 -1 895,2 -432,4 

Netto -1 632,1 -1 460,0 -1 462,8 -1 895,2 -432,4 

      
Övrig LSS-verksamhet      

Intäkter 1 014,9 394,5 0,0 568,9 568,9 

Kostnader -5 883,5 -6 483,9 -6 299,0 -7 617,5 -1 318,5 

Netto -4 868,6 -6 089,4 -6 299,0 -7 048,6 -749,6 

      
ÖVRIGA VERKSAMHETER     

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -7 206,0 -6,3 0,0 0,0 0,0 

Netto -7 206,0 -6,3 0,0 0,0 0,0 

      
TOTALT      

Intäkter 205 482,0 402 576,8 366 892,9 405 681,5 38 788,6 

Kostnader -1 334 333,0 -1 551 666,6 -1 598 286,6 -1 602 466,3 -4 179,7 

Netto -1 128 851,0 -1 149 089,8 -1 231 393,7 -1 196 784,8 34 608,9 

 
Utfallet för perioden januari till december 2021 visar en nettokostnad på 1 196,8 miljoner kronor. 
Under samma period föregående år var nettokostnaden 1 149,1 miljoner kronor. Nedan beskrivs de 
större avvikelserna mot årets budget och utfallet från föregående år samt övergripande hur 
coronapandemin har påverkat respektive verksamhet. 

Gemensam verksamhet visar ett överskott på 13,2 miljoner kronor  
Gemensam verksamhet omfattar personalkostnader för förvaltningsledning och stödfunktioner, 
nämnd, administrativa kostnader, utbildning, IT-kostnader och ofördelade poster. 

Överskottet inom gemensam verksamhet avser till största delen retroaktiv momsersättning för 
lokalkostnader kopplade till Tunängens vård- och omsorgsboende, ersättning för merkostnader 
avseende covid-19 för december 2020, outnyttjade medel från kompetensfonden, vakanta tjänster, 
samt ofördelade poster. 

Ur den interna kompetensfonden har förvaltningen totalt fått 6,2 miljoner kronor under år 2021 för 
utbildningar avseende undersköterskor, språksatsning och förändringsledning. Av de tilldelade 
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medlen har cirka 3,4 miljoner kronor använts. Överskottet beror på att nämnden tilldelats 
statsbidrag för kompetensutveckling under samma period och att medel från fonden därför inte har 
kunnat nyttjas i den omfattning som var tänkt. Även den periodvis ansträngda personalsituationen, 
till följd av pandemin, har begränsat möjligheterna att genomföra kompetensutvecklande satsningar 
i den utsträckning förvaltningen planerat. 

Jämförelse mellan åren 
Jämfört med samma period föregående år har nettokostnaderna för gemensam verksamhet minskat 
med 8,6 miljoner kronor. I förändringen mellan åren finns både ökade kostnader och ökade intäkter. 
Ökade kostnader för främst lokalbanken och det kommungemensamma centrallagret. De ökade 
intäkterna avser till största del; 

• den retroaktiva momsersättningen som ansökts om och betalats ut under 2021 för Tunängens 
vård- och omsorgsboende 

• bidrag för merkostnader avseende covid-19 för december månad 2020 som Socialstyrelsen 
beslutat om och betalat ut under 2021 

• intäkter för overheadkostnader i samband med införandet av valmöjligheter inom hemtjänst. 

Äldreomsorgen inklusive Myndighet visar ett överskott på 7,2 miljoner kronor  
I verksamhetsområdet äldreomsorg ingår vård- och omsorgsboenden, servicelägenheter, hemtjänst, 
kostorganisation, hälsa, sjukvård och rehabilitering, dagverksamheter samt externa platser och 
Myndighet. 

Myndighet SoL +1,4 miljoner kronor  
Under Myndighet SoL ingår administration, personalkostnader för biståndshandläggare samt 
kostnader för hemvårdsbidrag och utskrivningsklara. Överskottet inom verksamheten beror till 
största del på vakanta tjänster och ofördelade poster. 

Vård- och omsorgsboenden -9,3 miljoner kronor  
Nämndens vård- och omsorgsboenden, inklusive korttidsboende, servicelägenheter och servicehus 
visar tillsammans ett underskott på totalt 9,3 miljoner kronor. Underskottet finns både inom 
Myndighet och utförarverksamheten. 

Myndighet 
Myndighet visar ett underskott på -2,0 miljoner kronor vilket kan härledas till lägre beläggning på 
nämndens vård- och omsorgsboenden än vad som budgeterats för året. Budgeterat antal årsplatser 
var 374,4 och utfallet för året var 366,3. 

Den lägre beläggningen påverkar intäkter för exempelvis hyra, omsorg och mat. Under året har 
dock beläggningen ökat successivt till att i slutet av året vara i princip fullt. Underskottet inom 
verksamheten för vård- och omsorgsboenden på Myndighet behöver sättas i relation till externa 
platser inom äldreomsorgen som visar ett stort överskott utifrån vad som beskrivs nedan. 

Utförarverksamheten 
Inom utförarverksamheten uppgår underskottet till 7,4 miljoner kronor. Det beror främst på ökade 
kostnader i samband med den fortsatt pågående pandemin och öppnandet av ytterligare en 
avdelning på Tunängen utifrån ett successivt ökat behov under året. Delar av underskottet kan också 
härledas till det uppdrag som verksamheterna tilldelades om utökade aktiviteter under den senare 
delen av året. 

Jämförelse mellan åren 
Jämfört med föregående år har nettokostnaderna minskat med 6,2 miljoner kronor, där både intäkter 
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och kostnader har minskat. Minskningen beror till största delen på lägre lokalkostnader då 
internhyresmodellen reviderats och lokalhyran för respektive objekt justerades vid årsskiftet. 
Minskningen beror också på lägre nettokostnad kopplat till coronarelaterade intäkter och kostnader, 
då ersättning för merkostnader och sjukfrånvaro betalades ut i större omfattning föregående år på 
samma sätt som kostnader för bland annat skyddsutrustning var högre. 

Hemtjänst + 8,9 miljoner kronor  
Hemtjänsten redovisar ett överskott motsvarande 8,9 miljoner kronor. Överskott redovisas inom 
Myndighet medan central förvaltning och utförarverksamheten för hemtjänsten i egen regi visar ett 
underskott. 

På central förvaltning uppgår underskottet till cirka 2,3 miljoner kronor. Det kommer av utbetalning 
av det tilldelade statsbidraget ”God vård och omsorg om äldre” till privata utförare, och ökade 
kostnader för fortsatt införande av nyckelfri hemtjänst än vad som budgeterats. 

Myndighet 
Myndighet redovisar ett överskott som uppgår till 23,6 miljoner kronor. Överskottet beror på att 
antalet ersatta timmar (beviljade timmar minus planerad frånvaro) är lägre än vad som budgeterats. 
Skillnaden mellan de ersatta hemtjänsttimmarna och de budgeterade hemtjänsttimmarna har flera 
anledningar. En anledning är att ersättningen till utförarverksamheten betalas ut via en ny modell i 
samband med införandet av valmöjligheter inom hemtjänst. En annan är utmaningar i 
volymuppskattningar för de ersatta timmarna inför övergången till valmöjligheter. Ytterligare en 
anledning till överskottet är planerad frånvaro i internbudgetarbetet för 2021 på grund av 
coronapandemin. Vad gäller de beviljade timmarna så ligger utfallet i linje med vad som 
budgeterats för året. 

Utförarverksamheten 
För utförarverksamheten i egen regi redovisas ett underskott på 12,4 miljoner kronor. Underskottet 
beror till största del på omställningsarbetet i samband med införandet av valmöjligheter, ökade 
kostnader utifrån den fortsatt pågående pandemin vad gäller skyddsutrustning, samt ökade 
kostnader utifrån det uppdrag som verksamheterna tilldelades om utökade aktiviteter under hösten. 

Jämförelse mellan åren 
Jämfört med föregående år har nettokostnaderna för hemtjänsten ökat med 38,3 miljoner kronor. 
Förändringen kommer av ökad ersättning per hemtjänsttimme i och med införandet av 
valmöjligheter, den nya ersättningsmodellen, och fler beviljade hemtjänsttimmar i jämförelse med 
samma period föregående år. För föregående år uppgick de beviljade timmarna till 412 262 vilket är 
cirka 24 700 timmar färre än vad årets beviljade timmar uppgick till. 

Öppen verksamhet -0,4 miljoner kronor  
För öppen verksamhet redovisas ett underskott. Underskottet beror på minskade intäkter för både 
dagverksamhet och mötesplatser än vad som budgeterats på grund av att verksamheterna varit helt 
eller delvis stängda under året. Resultatet påverkas också av något ökade kostnader utifrån det 
uppdrag som verksamheterna tilldelades om ökade aktiviteter under hösten. 

Jämförelse mellan åren 
Jämfört med samma period föregående år visar öppen verksamhet högre nettokostnader, 
motsvarande 2,9 miljoner kronor. De ökade kostnaderna beror på att personalen i dagverksamheten 
jobbade i hemtjänsten delar av året. 

Hälso- och sjukvård samt rehab -1,1 miljoner kronor  
Inom verksamheten redovisar hälso- och sjukvård ett litet överskott medan rehab visar ett 
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underskott. Överskottet beror främst på vakanta tjänster och rekryteringssvårigheter och 
underskottet beror på ett ökat behov av hjälpmedel och rehabiliteringsinsatser än vad som 
budgeterats. 

Jämförelse mellan åren 
För hälso- och sjukvård samt rehab är nettokostnaden 5,7 miljoner kronor högre jämfört med 
föregående år. Förändringen beror på fler boendeplatser i egen regi, större behov av hjälpmedel i 
verksamheterna, samt merkostnader kopplade till coronapandemin gällande bland annat inhyrd 
personal och övertid. Nettokostnaden påverkas också av minskade intäkter i jämförelse med 
föregående år då ersättning för merkostnader inte betalats ut i samma omfattning under året men 
kostnaderna är i ungefär samma storlek för verksamheten. 

Externa platser SoL +6,0 miljoner kronor  
Verksamheten omfattar externa platser i form av boende heltid, korttidsboende och dagverksamhet. 

Överskottet finns inom Myndighet och beror på att utfallet för antalet externa årsplatser är lägre än 
vad som budgeterats. En anledning till avvikelsen är att fler brukare har kunnat erbjudas boende i 
egen regi utifrån att dessa har haft lägre beläggningsgrad. Detta tillsammans med ett aktivt arbete på 
Myndighet med att minska antalet externa platser och arbeta med att motivera brukare som 
nämnden köper plats för externt att flytta till ett boende i egen regi. En ytterligare förklaring till 
överskottet är de utmaningar som fanns i internbudgetarbetet inför 2021 kring bedömning av vilka 
konsekvenser coronapandemin skulle få på 2021 års volymer. 

Överskottet inom verksamheten behöver ses tillsammans med underskottet för Myndighet för 
verksamheten vård- och omsorgsboende. 

Jämförelse mellan åren 
I jämförelse med samma period föregående år visar externa platser SoL en lägre nettokostnad på 
15,6 miljoner kronor som beror på ett lägre antal externa platser i jämförelse med föregående år. För 
2021 är antalet årsplatser för externa boenden 19,9 färre än föregående år. 

Övrig äldreomsorg +1,7 miljoner kronor  
Under övrig äldreomsorg ingår kostorganisationen, trygghetslarm samt transporter av brukare i 
samband med exempelvis dagverksamhet. 

Överskottet beror på lägre transportkostnader för turbundna resor än budgeterat till följd av att både 
dagverksamheterna och daglig verksamhet har varit helt eller delvis stängda stora delar av året. 
Överskottet påverkas också av att kostorganisationen har haft färre måltider att tillaga utifrån att 
verksamheter har haft en lägre beläggningsgrad, alternativt varit helt eller delvis stängda, under året. 

Jämförelse mellan åren 
Jämfört med föregående år visar övrig äldreomsorg ökade nettokostnader på 1,5 miljoner kronor. 
Förändringen beror dels på minskade intäkter för trygghetslarm då larmet från 2021 ingår i 
hemtjänstavgiften för de brukare som har hemtjänstinsatser, dels på något ökade kostnader för 
transporter för 2021. 

Funktionsnedsättningsområdet inklusive Myndighet visar ett överskott på 14,0 miljoner 
kronor  
I verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning ingår bostad med särskild 
service i form av grupp- och servicebostäder. Vidare ingår personlig assistans enligt lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken 
kapitel 51 (SFB-51), ledsagning, avlösarservice och kontaktpersoner. I verksamhetsområdet ingår 
även boendestöd, Myndighet och externa platser, LSS. 
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Myndighet LSS +1,6 miljoner kronor  
Inom Myndighet LSS finns gemensam administration som redovisar ett överskott motsvarande 1,6 
miljoner kronor. Överskottet beror på vakanta tjänster under året samt ofördelade poster. 

Bostad med särskild service -0,7 miljoner kronor  
Bostad med särskild service avser gruppboenden, serviceboenden och korttidshem för barn och 
ungdomar, boendestöd samt annan särskilt anpassad bostad (ASAB). 

Underskottet inom bostad med särskild service finns inom utförarverksamheten, då Myndighet 
redovisar ett överskott på 0,1 miljoner kronor. 

Gruppbostäder visar ett underskott på 3,8 miljoner kronor. Underskottet beror främst på tre saker: 
ett ökat behov av stöd i förhållande till vad som budgeterats, merkostnader på grund av covid-19 
med bland annat ökad bemanning utifrån att daglig verksamhet inte har varit i gång under hela året, 
och ökade kostnader utifrån det uppdrag som verksamheterna tilldelades om utökade aktiviteter 
under hösten. 

Servicebostäder visar ett överskott på 2,6 miljoner kronor som främst beror på vakanta tjänster och 
att alla lägenheter inte varit belagda under delar av året. 

Korttidshem för barn och unga visar ett litet överskott på 0,3 miljoner kronor vilket återfinns på 
Myndighet då utförarverksamheten visar ett nollresultat. 

Boendestöd har beviljats och verkställt färre timmar än vad som budgeterats och redovisar därför ett 
överskott motsvarande 0,6 miljoner kronor. De beviljade och verkställda timmarna har dock ett 
något högre genomsnittligt timpris än vad som budgeterats. 

Jämförelse mellan åren 
I jämförelse med föregående år har nettokostnaderna för bostad med särskild service ökat med 25,2 
miljoner kronor. Förändringen finns främst inom grupp- och servicebostad och kan dels förklaras 
med att lokalkostnaderna förändrades i samband med att internhyresmodellen justerades till 2021 
och dels med att delar av årshyran för Tant gröns väg debiterades 2021, i och med att boendet 
öppnade inför sommaren 2020. 

 

Utöver ovanstående så har nettokostnaderna inom korttidshem för barn och unga minskat i 
jämförelse med föregående år. Anledningen till förändringen är lägre lokal- och personalkostnader 
då en minskning har skett av verksamheten till 2021. 

Personlig assistans -7,2 miljoner kronor  
Verksamheten ger personer med funktionsnedsättning hjälp i hemmet och på fritiden genom 
personlig assistans enligt LSS och SFB-51. Vidare innehåller verksamheten ledsagning, 
avlösarservice, kontaktpersoner samt familjehem. 

För personlig assistans inom LSS redovisas ett underskott på totalt 8,5 miljoner kronor på helåret. 
Underskottet finns främst inom Myndighet, motsvarande 7,6 miljoner kronor. Underskottet beror på 
tillfälliga utökningar i och med coronapandemin och en större volymökning mot vad som 
budgeterats. Underskottet på utförarsidan kommer av utbetalning av semesterlöneskulder för PAN-
anställda (personlig assistent och anhörigvårdare) som för tidigare år inte hanterats korrekt. Vidare 
påverkas underskottet också av tillfälliga beslut till följd av coronapandemin för brukare som annars 
har beslut enligt SFB-51. 
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För personlig assistans inom SFB-51 redovisas i stället ett överskott på totalt 1,3 miljoner kronor. 
Myndighet visar ett överskott på 3,8 miljoner kronor medan utförarverksamheten visar ett 
underskott motsvarande 2,5 miljoner kronor. Överskottet på Myndighet beror på färre brukare än 
vad som budgeterats, lägre utbetalda sjuklönekostnader till externa utförare än vad som budgeterats, 
och obudgeterade intäkter för återsökningar från Migrationsverket. Underskottet på utförarsidan 
beror främst på flera dyrare ärenden som inte täcks av den förhöjda timpengen, som kommer av 
jour och speciella behov hos brukarna. 

Ledsagning, avlösning, kontaktpersoner och familjehem redovisar ett överskott på totalt 0,6 
miljoner kronor för helåret som beror på färre ärenden som kan härledas till coronapandemin. 

Jämförelse mellan åren 
I jämförelse med samma period föregående år har nettokostnaderna ökat med 11,4 miljoner kronor. 
En förklaring till förändringen är främst merkostnader för tillfälliga utökningar inom personlig 
assistans kopplat till den pågående pandemin. 

Externa platser LSS +20,5 miljoner kronor  
Verksamheten omfattar externt boende heltid, korttidsverksamhet, daglig verksamhet samt 
lägerverksamhet för både barn och vuxna. 

Externa platser LSS visar ett totalt överskott på 20,5 miljoner kronor för året. Överskottet finns på 
Myndighet och beror på flera olika delar. Främst förklaras det av en lägre dygnskostnad generellt än 
vad som budgeterats för platserna samt ett generellt lägre behov av externa platser än vad som 
budgeterats för året. En förklaring till det senare är de utmaningar som fanns i internbudgetarbetet 
inför 2021 kring bedömning av vilka konsekvenser coronapandemin skulle få för behovet under 
året. 

Jämförelse mellan åren 
I jämförelse med samma period föregående år visar externa platser LSS en lägre nettokostnad på 7,7 
miljoner kronor vilket även det kan förklaras med färre antal externa platser än föregående år på 
grund av förflyttning från externa platser till interna, där de interna helårsplatserna har ökat från 193 
år 2020 till cirka 199 år 2021. 

Övrig LSS-verksamhet -0,7 miljoner kronor  
I övrig LSS-verksamhet ingår kostnader för chefer, viss administrativ personal och övriga 
driftkostnader. Underskottet beror främst på ökade kostnader utifrån det uppdrag om ökade 
aktiviteter som verksamheterna tilldelats av nämnden under hösten, respektive på vakanta tjänster. 

Jämförelse mellan åren 
Förändringen i jämförelse med föregående år beror på de ökade kostnaderna utifrån 
nämnduppdraget om ökade aktiviteter under hösten 2021. 

4.1.1.1 Intäkter och kostnadsanalys 
 

Vård- och omsorgsnämnden Innevarande år 
Jan 21 - Dec 21 

Föregående år 
Jan 20 - Dec 20 

Förändring 
(mnkr) Förändring (%) 

Verksamhetens intäkter     

Taxor och avgifter 38 912,3 44 831,0 -5 918,7 -13 % 

Externa bostads- och lokalhyror 45 131,4 40 990,2 4 141,2 10 % 

Försäljning av verksamhet 1 099,7 1 497,8 -398,1 -27 % 

Bidrag från staten med flera 104 086,2 128 902,8 -24 816,6 -19 % 
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Vård- och omsorgsnämnden Innevarande år 
Jan 21 - Dec 21 

Föregående år 
Jan 20 - Dec 20 

Förändring 
(mnkr) Förändring (%) 

Övriga verksamhetsintäkter 14 270,4 6 742,2 7 528,2 112 % 

Intäkter konto 39 202 181,4 179 612,8 22 568,6 13 % 

Summa intäkter 405 681,4 402 576,8 3 104,6 1 % 

     
Verksamhetens kostnader    

Personalkostnader -780 542,3 -763 424,7 17 117,6 -2 % 

Varor -34 698,7 -42 390,8 -7 692,1 18 % 

Entreprenad och köp av verksamhet -282 924,4 -271 786,6 11 137,8 -4 % 

Externa lokalhyror -128 585,5 -131 508,4 -2 922,9 2 % 

Bidrag och transfereringar -63 975,0 -59 058,5 4 916,5 -8 % 

Övriga verksamhetskostnader -103 141,6 -97 203,4 5 938,2 -6 % 

Kostnader konto 49 -202 354,0 -179 684,2 22 669,8 -13 % 

Kapitalkostnader -5 335,7 -5 673,3 -337,6 6 % 

Summa kostnader -1 601 557,2 -1 550 729,9 50 827,3 -3 % 

     

Finansiella poster -909,2 -936,7 -27,5 3 % 

Netto -1 196 785,0 -1 149 089,8 47 695,2 -4 % 

  
Utfallet för perioden januari till december 2021 visar en nettokostnad på 1 196,8 miljoner kronor. 
Under samma period 2020 var nettokostnaden 1 149,1 miljoner kronor. 

De största och mest väsentliga förändringarna jämfört med samma period förra året gäller intäktstyp 
”Externa bostads- och lokalhyror”, som har ökat, och intäktstyp ”bidrag från staten med flera” som 
har minskat. Anledningen till de ökade intäkterna för externa bostads- och lokalhyror är att 
beläggningsgraden på förvaltningens vård- och omsorgsboenden är högre i genomsnitt för 2021 än 
för 2020. Anledningen till den lägre beläggningsgraden 2020 och i början på 2021 kan till stora 
delar relateras till coronapandemin. 

De minskade intäkterna under ”bidrag från staten med flera” beror främst på att ersättningen för 
sjuklöner som erhållits från staten och bidraget avseende merkostnader för covid-19, var större 2020 
i jämförelse med 2021. 

För verksamhetens kostnader är de största och mest väsentliga förändringarna inom kategorierna 
varor och entreprenad och köp av verksamhet. 

För kostnadstypen varor är kostnaderna lägre 2021 än vad de var 2020. Det beror på det ökade 
behovet av skyddsutrustning i samband med att coronapandemin började. Kostnaderna för varor är 
högre än vad de brukar vara, men inte fullt lika höga som de var under 2020. 

För kostnadstypen entreprenad och köp av verksamhet är kostnaderna högre 2021 än 2020. 
Förklaringen till de ökade kostnaderna ligger till största del i att hemtjänstverksamheten från 2021 
är upphandlad enligt LoU och att 20 procent av de beviljade hemtjänsttimmarna har utförts av 
externa utförare. I förändringen mellan åren finns också en minskad kostnad för köp av externa 
boendeplatser både inom SoL och LSS som beskrivits i analysen ovan. 

4.2 Investeringsuppföljning 
Vård- och omsorgsnämnden Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 

Fleråriga projekt (6-projekt) -2,1 -2,8 0,7 
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Vård- och omsorgsnämnden Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 

Årliga projekt (3-projekt) -3,0 -4,1 1,1 

Totalt -5,2 -6,9 1,8 

 
De fleråriga investeringsprojekten redovisar ett totalt utfall för året på 2,1 miljoner kronor och de 
årliga investeringsprojekten ett utfall på 3,0 miljoner kronor. 

Större avvikelser för året visas i projekt "6004 Tunängen vård- och omsorgsboende inventarier" 
som prognostiserar ett överskott mot årets budget. Överskottet kommer av att inflyttning i B-delen 
har flyttats fram något och istället sker successivt, som en följd av coronapandemin, och att det i 
början av året var lägre beläggning på övriga interna vård- och omsorgsboenden. 

Avvikelse prognostiseras också för investeringsprojekt "3500 Investeringar ÄO/OF" på 0,48 
miljoner kronor. Avvikelsen beror på svårigheter med leveranser av de investeringar som behövs. 
Överskottet föreslås därför av förvaltningen att ombudgeteras till 2022 för att investeringarna ska 
kunna genomföras i och med att behovet inte har kunnat tillgodoses helt. 

Uppföljning per investeringsprojekt finns i bifogad bilaga 1 "Investeringsuppföljning per projekt". 

5 Volymer och nyckeltal 2021 
 

Volymer Äldreomsorg  Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall       
2020 

Budget   
2021 Utfall 2021 

Myndighet SoL Antal ärende/ årsarbetare  108,1 106 108 107 

       

Vård- och omsorgsboende Antal fysiska platser 346 349 382 382 392,0 

 Antal årsplatser, kommunal 
regi 316,2 332,1 335,8 374,4 366,3 

 Antal årsplatser, extern regi 73 87,9 70,2 54,8 47,0 

       

Riksten Plaza Antal fysiska platser 54 54 54 54 54,0 

 Antal årsplatser 53 53 48,7 54 52,0 

       

Korttidsboende mm Antal fysiska platser 17 10 20 20 20,0 

 Antal årsplatser, kommunal 
regi 12,3  10,3 19,6 12,4 

 Antal årsplatser, extern regi 14,2 28,7 4,5 0 0,8 

       

Hemtjänst Antal beviljade timmar 398 800 400 098 412 262 439 590 437 005 

 Antal brukare 1 046,3 973,8 934,2  1 395 

  

Nyckeltal, resursmått äldreomsorg Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall       
2020 

Budget   
2021 Utfall 2021 

Vård- och omsorgsboende Nettokostnad/ årsplats 
(snitt) kommunala regi, tkr -751 -777 -869 -727 -771 

 Nettokostnad/ dygn (snitt) 
kommunala regi, kr -2 057 -2 128 -2 374 -1 991 -2 113 
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Nyckeltal, resursmått äldreomsorg Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall       
2020 

Budget   
2021 Utfall 2021 

Externa platser, inkl. Villa 
Riksten 

Nettokostnad/ årsplats 
(snitt) extern regi, tkr -740 -740 -771 -782 -792 

 Nettokostnad/ dygn (snitt) 
extern regi, kr -2 028 -2 029 -2 108 -2 142 -2 169 

       

Villa Riksten Nettokostnad/ årsplats 
(snitt) extern regi, tkr    -748 -763 

 Nettokostnad/ dygn (snitt) 
extern regi, kr    -2 049 -2 089 

       

Korttidsplatser, kommunal 
regi 

Nettokostnad/ årsplats 
(snitt), tkr -1 290  -738 -808 -987 

 Nettokostnad/ dygn 
(snitt), kr -3 534  -2 017 -2 215 -2 703 

       

Korttidsplatser, extern regi Nettokostnad/ årsplats 
(snitt), tkr -761 -832 -871 0 -831 

 Nettokostnad/ dygn 
(snitt), kr -2 084 -2 279 -2 380 0 -2 277 

       

Hemtjänst Nettokostnad / beviljad 
timme, totalt -353 -388 -373 -457 -440 

  

Volymer Omsorg funktionsnedsatta Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall       
2020 

Budget   
2021 Utfall 2021 

Myndighet, LSS Antal ärende/ årsarbetare  89 89 85 84 

       
Bostad med särskild service, enligt LSS      

-Gruppbostad Antal fysiska platser 124 127 132 134 134 

 Antal årsplatser, kommunal 
regi 124 125 127,3 134 130,8 

 Antal årsplatser, extern regi 
(exkl. barn och unga)  32,5 27,7  27,0 

       

- Servicebostad Antal fysiska platser 60 64 70 70 70 

 Antal årsplatser, kommunal 
regi 59 63 66 70 68,0 

 Antal årsplatser, extern regi  5,5 8,2  4,6 

       

-Externa platser Antal årsplatser 39 44,6 43,4 45 38,8 

       
Bostad med särskild service, enligt SoL      

-Externa platser Antal årsplatser 20,4 19,3 17,9 18,1 15,1 

       
Personlig assistans       

Personlig assistans, LSS Antal timmar 172 661 178 461 197 157 175 000 202 862 

 Antal brukare 76 79,6 89,2  96,9 

 Antal timmar/ brukare 2 271,9 2 242 2 211  2 093 

       

- Varav egen LSS Antal timmar 36 708 32 904 39 195 38 000 34 100 

 Antal brukare  14,3 15,5  14,5 

 Antal timmar/ brukare  2 295,6 2 529  2 352 
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Volymer Omsorg funktionsnedsatta Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall       
2020 

Budget   
2021 Utfall 2021 

       

Personlig assistans, SFB 
51 Antal timmar 342 336 339 385 331 705 343 644 328 241 

 Antal brukare 184,8 185,7 179,6 184 175,7 

 Antal timmar/ brukare 1 852 1 828 1 847 1 868 1 868 

       

- Varav egen SFB 51 Antal timmar 176 141 170 910 177 539 186 000 170 369 

 Antal brukare 31,5 29,8 31,3 33 30,3 

 Antal timmar/ brukare 5 592 5 735 5 667 5 636 5 632 

       
Boendestöd       

Boendestöd enligt SoL Antal timmar 20 736 21 148 22 846 23 300 21 388 

  

Nyckeltal & resursmått Omsorg funktionsnedsatta Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall       
2020 

Budget   
2021 Utfall 2021 

Bostad med särskild service, enligt LSS      

-Gruppbostad Nettokostnad/ plats 
(snitt), tkr -1 082 -1 079 -1 148 -1 266 -1 335 

 Nettokostnad/ dygn 
(snitt), kr -2 965 -2 955 -3 136 -3 470 -3 659 

- Servicebostad Nettokostnad/ plats 
(snitt), tkr -323 -335 -335 -323 -294 

 Nettokostnad/ dygn 
(snitt), kr -886 -919 -916 -886 -806 

-Externa platser Nettokostnad/ plats 
(snitt), tkr -1 732 -1 729 -1 752 -1 887 -1 870 

 Nettokostnad/ dygn 
(snitt), kr -4 745 -4 738 -4 787 -5 170 -5 123 

       
Bostad med särskild service, enligt SoL      

-Externa platser Nettokostnad/ plats 
(snitt), tkr -1 449 -1 297 -1 066 -1 090 -1 039 

 Nettokostnad/ dygn 
(snitt), kr -3 969 -3 552 -2 912 -2 985 -2 847 

       
Personlig assistans       

Personlig assistans, LSS Nettokostnad/ timme, kr -270 -269 -267 -316 -313 

Varav egen LSS Nettokostnad/timme, kr -242 -262 -228 -321 -351 

       

Personlig assistans, SFB 
51 Bruttokostnad/timme, kr -344 -357 -379 -325 -387 

Varav egen SFB 51 Bruttokostnad/timme, kr -364 -386 -413 -315 -435 

       

Boendestöd enligt SoL Nettokostnad/timme, kr -371 -361 -366 -396 -405 

  

Analys 

Större förändringar i nyckeltalen förklaras under den ekonomiska analysen. 
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6 Personalredovisning 

6.1 Personalsammansättning 
 

 

Anställningsförhållanden 

Under året har antal visstidsanställda med månadslön ökat medan antal visstidsanställda med timlön 
har minskat. 

   2017 2018 2019 2020 2021 

Antal anställda Totalvärden 1 187 1 183 1 181 1 976 2 039 

 Kvinna 988 982 979 1 567 1 608 

 Man 199 202 202 409 431 

Antal tillsvidare Totalvärden 1 107 1 113 1 116 1 132 1 132 

 Kvinna 924 926 923 939 942 

 Man 183 187 192 193 190 

Antal 
Visstidsanställda 
med månadslön 

Totalvärden 116 100 98 114 126 

 Kvinna 95 78 79 87 99 

 Man 21 22 18 26 27 

Antal 
Visstidsanställda 
med timlön 

Totalvärden 186 180 189 179 158 

 Kvinna 129 130 142 135 114 

 Man 57 50 47 44 44 

Årsarbetare Totalvärden 1 121 1 123 1 118 1 406 1 434 

 Kvinna 930 930 925 1 126 1 149 

 Man 191 193 193 280 285 

Årsarbetare 
tillsvidare 

Totalvärden 1 045 1 057 1 061 997 1 008 

 Kvinna 870 878 877 817 832 

 Man 175 180 184 180 176 

Årsarbetare 
timavlönade 

Totalvärden 0 0 0 329 334 

 Kvinna 0 0 0 248 246 

 Man 0 0 0 81 89 

Andelen 
tillsvidareanställda 
av Månadslön 

Totalvärden 93 % 94 % 94 % 92 % 91 % 

 Kvinna 93 % 94 % 94 % 93 % 92 % 

 Man 92 % 93 % 95 % 90 % 89 % 

Andelen 
visstidsanställda 
av Månadslön 

Totalvärden 10 % 9 % 8 % 10 % 11 % 

 Kvinna 10 % 8 % 8 % 9 % 10 % 

 Man 11 % 11 % 9 % 13 % 13 % 

Den faktiskt arbetade tiden har ökat fyra procentenheter jämfört med föregående år. 
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  Antal 2020 Andel 2020 (procent) Antal timmar 2021 Andel 2021 (procent) 

Ordinarie arbetstid 3 406 488,74 48,25  3 653 381,54 51,75  

Faktiskt arbetad tid 3 137 410,22 44,44  3 412 997,49 48,34  

Föräldraledighet -90 442,01 1,28  -110 425,66 1,56  

Tillfällig vård av barn 
(VAB) 

-27 262,70 0,39  -25 244,21 0,36  

Tjänstledig -57 790,82 0,82  -40 354,71 0,57  

Semester 220 272,75 3,12  277 112,15 3,93  

Sjukfrånvaro -263 034,08 3,73  -232 894,46 3,30  

Övertid & fyllnadstid 21 245,03 0,30  17 801,62 0,25  

Övrig frånvaro och 
ledighet 

-15 101,24 0,21  -16 019,00 0,23  

 

Personalstruktur 
Medelåldern på förvaltningens medarbetare ligger på liknande nivå som tidigare år, 46,4 år och 
andelen kvinnor är fortsatt markant fler än andelen män. Fördelningen mellan de olika 
åldersgrupperna är även den likvärdig med tidigare år. Under året har antalet årsarbetare ökat med 
28 årsarbetare, 23 kvinnor och 5 män.  

   2017 2018 2019 2020 2021 

Årsarbetare Totalvärden 1 121 1 123 1 118 1 406 1 434 

 Kvinna 930 930 925 1 126 1 149 

 Man 191 193 193 280 285 

Årsarbetare 
<=29 

Totalvärden 9,0 % 8,9 % 8,4 % 13,1 % 12,8 % 

 Kvinna 9,5 % 8,8 % 8,0 % 12,0 % 11,7 % 

 Man 6,7 % 9,5 % 10,3 % 17,4 % 17,4 % 

Årsarbetare 30–
49 

Totalvärden 51 % 50 % 48 % 48 % 47 % 

 Kvinna 50 % 50 % 48 % 48 % 48 % 

 Man 55 % 50 % 48 % 44 % 43 % 

Årsarbetare 50–
59 

Totalvärden 30 % 31 % 32 % 28 % 28 % 

 Kvinna 30 % 31 % 32 % 28 % 29 % 

 Man 32 % 32 % 33 % 28 % 28 % 

Årsarbetare>=60 Totalvärden 10 % 10 % 12 % 11 % 12 % 

 Kvinna 11 % 11 % 12 % 11 % 12 % 

 Man 6 % 8 % 9 % 11 % 12 % 

Medelålder Totalvärden 45,1 45,7 46,7 46,1 46,4 

 Kvinna 45,3 45,9 46,9 46,1 46,5 

 Man 44,2 45,0 46,1 46,2 46,1 

 

Som tabellen nedan visar har antalet arbetade timmar som utförs av timanställda medarbetare 
minskat medan antalet timmar utförda av månadsavlönade med tillsvidareanställning eller vikariat 
har ökat under året. 

  Antal timmar 2020 Antal timmar 2021 

1001 Timlön 645 547,25 600 121,83 

1101 Månadslön 1 934 167,87 2 117 175,75 
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  Antal timmar 2020 Antal timmar 2021 

1103 Månadslön vikariat 130 965,34 167 814,73 

 

Utländsk bakgrund 
Förvaltningen har en stor andel medarbetare och chefer med utländsk bakgrund. Högst andel av 
samtliga förvaltningar och högre än kommunen i sin helhet. Trenden de senaste fem åren är att 
andelen ökar kontinuerligt.  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Andel 
anställda1 
med utländsk 
bakgrund2 

62 63 64 66 74 75 76 79 

kvinnor 0 61 62 64 72 73 74 77 

män 0 77 76 76 83 84 84 86 

Andel chefer3 
med utländsk 
bakgrund2 

23 22 24 27 33 29 33 35 

Andel 
medarbetare4 
med utländsk 
bakgrund2 

64 65 67 68 74 75 75 81 

1) Månadsavlönade anställda 2020-12-31, 2) Enligt SCB:s definition av utländsk bakgrund - Utrikes födda samt inrikes födda med två 
utrikesfödda föräldrar, 3) Chef=anställd med personalansvar, 4) Medarbetare=anställd utan personalansvar 

 
Personalomsättning 
Förvaltningens personalomsättning för nyanställda minskar. Flera yrkesgrupper och framför allt 
specifika kompetenser har under året varit svåra att rekrytera. Sjuksköterskor, undersköterskor med 
körkort och undersköterskor som talar finska är exempel på befattningar som har varit svåra att 
attrahera och rekrytera. Inom befattningen undersköterskor, både inom särskilt boende och 
hemtjänst, har flest nyrekryteringar skett under året. 

Personalomsättningen för avslutade har även det minskat sedan föregående år. De flesta som slutar 
gör det för att gå till annan arbetsgivare följt av pension. En stor andel har även fått ny anställning 
inom kommunen. De flesta som slutar sin anställning har en anställningstid som är 4 år eller längre. 
Förvaltningen följer chefsomsättning noggrant och HR erbjuder därför samtliga chefer som slutar 
ett avslutssamtal utöver det som närmaste chef genomför. Anledningen är att på så sätt kunna hitta 
eventuella gemensamma orsaker som bidrar till att chefer väljer att avsluta sin anställning. 

Heltid som norm 
Andelen heltidsanställda av månadslönade ökar för femte året i rad. Män arbetar fortfarande i något 
högre grad heltid jämfört med kvinnor men skillnaden mellan könen har minskat under den senaste 
femårsperioden. Samtliga deltidsanställda medarbetare tillfrågas vid minst ett tillfälle per år, ofta i 
samband med medarbetarsamtalet, om de önskar arbeta heltid. Samtliga nyanställningar är med få 
undantag alltid heltidsanställningar. För att möjliggöra heltidsanställningar och samtidigt ha en 
budget i balans arbetar verksamheterna kontinuerligt med schemaplanering och analyserar löpande 
bemanningsbehovet. 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Andel 
heltidsanställda av 
månadsavlönade* 

73,1 % 75,8 % 76,1 % 77,0 % 81,6 % 

Kvinna 71,9 % 74,8 % 75,3 % 76,4 % 81,4 % 
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  2017 2018 2019 2020 2021 

Man 79,4 % 81,1 % 80,4 % 79,9 % 82,4 % 

  

6.2 Arbetsmiljö och hälsa 
 
Medarbetarundersökning och chefoskopet 

Resultatet från medarbetarundersökningen är stabilt jämfört med tidigare år. Hållbart 
medarbetareengagemang (HME) har gått ner en enhet jämfört med föregående år och sett över en 
femårsperiod så har värdet inte heller varierat särskilt mycket. Förvaltningen ligger något högre än 
kommunen som helhet. Även måttet Totalindex (TI) ligger stabilt jämfört med tidigare år. 
Enheterna arbetar aktivt med resultatet utifrån framtagna handlingsplaner. Frågeområden som 
förvaltningen ska fortsätta arbeta med är arbetsbelastning och chefers organisatoriska 
förutsättningar. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

HME - Hållbart 
medarbetarengagemang 

78 79 79 81 80 80 79 

Alla chefer och förvaltningens stöd- och specialistfunktioner har under året arbetat med en insats för 
enhetschefers arbetsmiljö, "Chefoskopet". Chefoskopet är ett framforskat metodstöd för att 
systematiskt arbeta med chefers arbetsmiljö. Förvaltningen kommer under 2022 arbeta fram en 
handlingsplan som i första hand syftar till att förbättra arbetsmiljön för chefer men därigenom också 
för medarbetare och stöd- och specialistfunktioner. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron för 2021 följer samma trend som för 2020 med en högre sjukfrånvaro i början av året 
som sen minskar under sommaren för att sen öka igen under hösten. Sjukfrånvaron för 2021 är dock 
lägre än 2020. Kvinnor är fortsatt frånvarande från arbetet på grund av sjukdom i högre grad än 
män. Medarbetare med deltidsanställning är frånvarande på grund av sjukdom i högre grad än de 
med heltidsanställning. Medarbetare tenderar även att vara frånvarande på grund av sjukdom i 
högre grad ju äldre de blir. Pandemin har påverkat rehabiliteringsarbetet under året. Detta främst 
genom att frånvaro på grund av covid-19 inte har kunnat minskas genom aktiva åtgärder eller 
arbetsanpassningar. Även förändrade riktlinjer såsom slopat krav på läkarintyg under perioder har 
påverkat rehabiliteringsarbetet och möjligheterna till aktiva åtgärder som till exempel 
förstadagsintyg och arbetsförmågeutredningar. Eftersom frånvarotalen ändå har minskat jämfört 
med tidigare år, trots den pågående pandemin, är förvaltningens analys att en högre kompetens 
kring basala hygienrutiner, rätt använd skyddsutrustning samt en generell ökad kunskap om 
smittspridning har en fortsatt positiv effekt på den totala sjukfrånvaron. 

  2020 2021 

Total sjukfrånvaro i procent 8,12 % 6,89 % 

Dag 1–14 3,80 % 3,23 % 

Dag 15–90 1,97 % 1,45 % 

Dag> 91 2,37 % 2,22 % 

Kvinnor i procent av tillgänglig arbetad tid 
för kvinnor 

8,93 % 7,53 % 

Män i procent av tillgänglig arbetad tid för 
män 

4,75 % 4,24 % 



BOTKYRKA KOMMUN   2022-02-18 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 
46 [47] 

  2020 2021 

Ålder <29 2,88 % 3,27 % 

Ålder 30–49 7,36 % 6,38 % 

Ålder 50–59 10,62 % 8,57 % 

Ålder> 60 11,27 % 8,83 % 

Arbetsskador och tillbud 
Under 2021 rapporterades det in 156 tillbud och 328 olycksfall, färdolycksfall samt arbetssjukdom. 
Majoriteten av händelserna skedde hos brukare i särskilt boende i samband med personlig 
omvårdnad eller vid personlig kontakt. Hot och våld har angivits som skadeorsak/risk vid flest 
tillfällen. Arbetet med att stärka verksamheternas arbete och kunskap om hot och våld har fortsatt 
under året, bland annat med utbildning i lågaffektivt bemötande samt med ett fokus på 
riskbedömningar. Endast två händelser har rapporterats in under året där risk för exponering av 
coronaviruset har angetts som orsak. 

Antal medarbetare per chef 
Förvaltningen arbetar mot målet att ingen chef ska ha fler än 34 medarbetare. 11 av förvaltningens 
chefer har fortfarande något fler antal medarbetare än målet. Majoriteten av dessa chefer arbetar 
inom verksamhetsområdet hemtjänst där en förändring mot ökad valmöjlighet av utförare pågår, 
vilket påverkar organisationens storlek och sammansättning. 

6.3 Kompetensutveckling 
Förvaltningen har under året sökt och rekvirerat ett antal olika statsbidrag samt medel från 
omställningsfonden samt kompetensfonden för olika utbildningar. 

Under året har förvaltningen startat upp två grupper med totalt cirka 40 elever som ska genomföra 
undersköterskeutbildningen via kommunens arbetsmarknads- och utbildningsförvaltning. De 
förväntas bli klara med utbildningen under slutet av 2022 samt under 2023. Förvaltningen kommer 
därmed öka tillsvidareanställda med formell kompetens och med det bidra till en ökad kvalitet i 
verksamheterna. Medel från både kompetensfonden samt statsbidraget "Äldreomsorgslyftet" har 
använts. 

I början av 2021 påbörjades den andra gruppen medarbetare språkutbildning i svenska som nu har 
avslutats i december. Där resultatet är att 83 procent av medarbetarna har ökat sina testresultat 
sedan starten på utbildningen. Medel från både omställningsfonden, kompetensfonden och 
statsbidraget "Äldreomsorgslyftet" har använts för utbildningen. 

Förvaltningen har under året påbörjat arbetet med att ta fram en kompetensutvecklingsplan som 
kommer tydliggöra vilka utbildningar som förvaltningens medarbetare ska eller bör delta i. 

Under året har samtliga chefer inom utförarverksamheterna deltagit i utbildning kring effektiv 
bemanning och schemaplanering. 

Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom har rekvirerats 
Medlen som rekvirerats och beviljats har bland annat använts till: 

• Utbildning i lågaffektivt bemötande 
• Utbildning i BPSD 
• Webbaserad demensutbildning för hemtjänstpersonal. 
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Med hjälp av medlen har vi möjliggjort kompetensutveckling för ett säkrare bemötande av brukare i 
verksamheten samt ökat kvaliteten inom demensvården. 

  

Statsbidraget "God och nära vård" har rekvirerats 
 
De rekvirerade medlen har bland annat använts till: 

• Utbildning i förflyttningsteknik, vardagsrehabilitering och att skapa trygga möten inom 
demensvården. 

Med hjälp av medlen bedöms tryggheten och säkerheten inom vård och omsorg öka tillsammans 
med ökad kompetens inom demensvård och säkra arbetssätt genom vetenskapliga metoder. 
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Investeringsuppföljning 2021 
Uppföljning och analys ettåriga investeringsprojekt 
De årliga investeringsprojekten redovisar ett totalt utfall för året på 3,0 miljoner kronor. 

Ettåriga investeringsprojekt (tkr) Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse Slutredovisat
3500 Investeringar ÄO/OF -2 400 -1 920 480 dec-21
3503 Arbetsmiljöåtgärder VOF -200 -94 106 dec-21
3504 Data, nätverk och tele -500 0 500 dec-21
3507 VOF Underhåll -1 000 -1 031 -31 dec-21
Totalt -4 100 -3 045 1 055  
3500 Investeringar ÄO/OF 
Flertalet boenden är gamla och inventarierna i dem likaså. Dessa byts ut kontinuerligt för att det ska 
kunna bedrivas en fungerande verksamhet. Budgeten avser även utbyte av inventarier som går 
sönder. Budgeten totalt för diverse inventarier inom äldreomsorg och omsorg om personer med 
funktionsnedsättning uppgår till 2,4 miljoner kronor för året efter en ombudgetering vid delår 2 med 
1 miljon kronor från projekt 6271 VOB trygghetslarm utbyte.  

För året redovisas ett överskott på 0,48 miljoner kronor på grund av svårigheter med leveranser 
under senare delen av året som har inneburit att alla de medel som ombudgeterats i samband med 
delår 2 inte har kunnat nyttjas. Utifrån att behovet att använda medlen och göra investeringarna 
fortfarande kvarstår så föreslås överskottet att ombudgeteras till 2022.  

3503 Arbetsmiljöåtgärder 
Total budget för arbetsmiljöåtgärder för förvaltningen är 0,2 miljoner kronor. Utfallet för året 
uppgår till 0,1 miljoner kronor och projektet redovisar ett överskott. Arbetsmiljöåtgärder av olika 
slag genomförs kontinuerligt och 2021 har en satsning genomförts bland annat på två gruppbostäder 
med förbättrad belysning.  

3504 Data, nät och telefoni 
Total budget för data, nät och telefoni uppgår till 0,5 miljoner kronor. Utfallet för året är 0 kronor 
och projektet redovisar därför ett överskott. Medlen är öronmärkta för att säkerställa att 
verksamheterna har en bra kvalitet på uppkopplingen till det administrativa nätverket genom att 
detta underhålls och uppdateras kontinuerligt. Överskottet beror på svårigheterna i att förutse vilka 
inköp som kan behövas under året.  

3507 Underhåll 
Total budget för underhåll uppgår till 1,0 miljoner kronor. Utfallet är 1,0 miljoner kronor för 
perioden och projektet redovisar i princip en budget i balans. Utfallet för året avser 
verksamhetsanpassningar och renovering i samband med att brukare flyttar från våra boenden och 
lägenheter. Vilka åtgärder som krävs varierar från år till år.  
 
 
 
 



Vård- och omsorgsnämnden, delår 2 
 

 

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt 
De fleråriga investeringsprojekten redovisar ett totalt utfall till och med december 2021 på 16,0 
miljoner kronor och ett utfall enbart för 2021 på 2,1 miljoner kronor. 
 

Projekt (tkr)
Total 
budget

Total 
prognos

Totalt utfall 
(tom 2021-
12)

Avvikelse totalt 
Budget - 
prognos

Budget 
2021

Utfall 
2021

Avvikelse 2021 
Budget - utfall

Slut-
redovisat

6002 VoB Allegården Invent -5 000 -4 998 -4 998 2 0 -325 -325 dec-21
6004 Tunängen VoB Inventarier -10 600 -10 600 -9 227 0 -1 644 -363 1 281
6271 VoB trygghetslarm utbyte -2 000 -1 385 -1 385 615 -1 200 -1 385 -185 dec-21
6750 Grb Sandstugan Inventarie -424 -377 -377 47 0 -52 -52 dec-21
Totalt -18 024 -17 359 -15 986 665 -2 844 -2 124 720  
 

6002 Vård- och omsorgsboende Allégården inventarier 
Total budget för inventarier uppgår till 5,0 miljoner kronor och totalt utfall till och med december 
2021 är 5,0 miljoner kronor. Anledningen till underskottet för innevarande år är att investeringarna 
inte kunde färdigställas under 2020 som planerat på grund av covid-19. Då alla investeringar är 
genomförda har projektet slutredovisats och avslutats i december.   

6004 Tunängen vård- och omsorgsboende inventarier 
Total budget för inventarier uppgår till 10,6 miljoner kronor. Totalt utfall till och med december 
2021 är 9,2 miljoner kronor varav utfallet för januari till december i år är 0,4 miljoner kronor. 
Investeringsprojektet prognostiserar ett överskott mot budget 2021, men ingen avvikelse mot den 
totala investeringsbudgeten. Överskottet för året beror på att öppnandet av B-delen i vård- och 
omsorgsboendet sker successivt och har flyttats fram något till följd av det ökade antal lediga 
platser på övriga vård- och omsorgsboenden samt som en konsekvens av coronapandemin. 
Likviditetsfördelningen mellan åren har justerats i samband med Mål och budget 2022 med 
flerårsplan 2023 – 2025. 

6271 VoB Trygghetslarm utbyte  
Total budget för investeringsprojektet uppgår till 3,0 miljoner kronor och totalt utfall för januari till 
december i år är 1,4 miljoner kronor. Initialt skulle utbytet av trygghetslarmen att ske 2020 och 
2021 men på grund av covid-19 fått flyttas fram till att i stället enbart genomföras 2021 vilket 
förklarar avvikelsen mellan utfallet för året och budgeten för året. Då utbytet är klart på de vård- 
och omsorgsboenden som avsågs har projektet slutredovisats och avslutats i december.   
Totalt för projektet redovisas ett överskott på 0,6 miljoner kronor vilket beror på att kostnaderna 
kopplade till projektet initialt bedömdes avse investeringar, men utifrån avtalet som är skrivet med 
upphandlad leverantör avser kostnaderna till största del löpande månadskostnader som belastar 
driftredovisningen. Delar av de tilldelade investeringsmedlen har också i samband med delår 2 
omfördelats till investeringsprojekt 3500 för på grund av ett utökat behov av inventarier i våra 
befintliga verksamheter.  
 

6750 Gruppbostad Sandstugan Inventarier 
Total budget för inventarier uppgår till 0,42 miljoner kronor och utfall till och med december 2021 
är 0,38 miljoner kronor. Investeringsprojektet visar ett underskott mot budget 2021 utifrån att 
likviditetsfördelningen mellan åren inte stämmer men ett litet överskott mot projektets totalbudget. 
Anledningen till att likviditetsfördelningen inte stämmer mellan åren är då tidsplanen påverkats av 
coronapandemin. Alla investeringar är genomförda år 2021 och projektet är avslutat i december.   
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