Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Nämndsbudget
för 2019

Nämndsbudgeten anger de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten och beskriver genom nämndsmålen vad hälsa, vård och
omsorg kan bidra med för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Indikatorerna kommer genom uppföljning under året att beskriva sidor
av nämndsmålet och blir därmed en del av en kommande bedömning av om nämndsmålen har blivit uppfyllda. I nämndsbudgeten
anges förvaltningens åtaganden som information till nämnden.

Varje dag är viktigast!

Hälsa, vård & omsorg

Ekonomi
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har erhållit kommunbidrag från kommunfullmäktige med
3 080 991 tkr för helåret 2019. Under 2018 erhöll nämnden kommunbidrag med 2 983 310 tkr. Ökningen
av kommunbidraget för 2019 är 97 681 tkr eller 3,27 procent.
Här ingår ett utökat kommunbidrag om 15 038 tkr för bemanning och för ökad trygghet, kontinuitet och
kvalitet i verksamheten.
För 2019 har nämnden fått 89 483 tkr i pris- och lönekompensation, vilket motsvarar 3,0 procent.
På grund av minskat antal i befolkningsgruppen 65 år och äldre har nämnden fått minskat kommunbidrag
med 6 291 tkr. Det innebär att en minskning av verksamhetens kostnader måste genomföras under 2019
för att möta det minskade behovet enligt befolkningsprognosen.
Under 2015–2018 har nämnden erhållit statsbidrag med 53 000 tkr per år för ökad bemanning inom vård
och omsorg. Detta statsbidrag upphör vid utgången av 2018. Nämndsbudgeten för 2019 innehåller alltså
inte detta statsbidrag eller någon annan kompensation. Det är oklart om nämnden får någon kompensation från staten eller kommunfullmäktige under 2019. Om nämnden inte erhåller statsbidrag eller kommunbidrag på 53 000 tkr för ökad bemanning krävs åtgärder i verksamheten med motsvarande kostnadsminskning.
Plan för verksamheten
De under 2017 och 2018 pågående omorganisationerna, som omfattat både ny förvaltning och ny inre organisering och bemanning, har lagt en god grund för ett intensifierat kvalitetsarbete. Ambitionen är en effektiv förvaltning som tillgodoser behov hos målgruppen med en service av hög kvalitet. Den tillitsbaserade styrningen och ledningen bygger bland annat på ett tillvaratagande av medarbetarnas och chefernas
kompetens och stora engagemang varje dag. Under verksamhetsåret 2019 kommer förvaltningen att arbeta
för att alla brukare inom våra verksamheter ska uppleva ökad kvalitet i sina beviljade insatser, rätt kompetens ska ge rätt insats i rätt tid, förvaltningen ska gå från att vara en deltidsorganisation till en heltidsorganisation, välfärdsteknologi och digitalisering ska öka inom verksamheterna samt för våra brukare. Vi som
arbetar inom förvaltningen ska leva upp till att ”varje dag är viktigast”, vi står för trygghet dygnets alla timmar.
Målen
De av kommunfullmäktige beslutade 9 målen är för 2019 de samma som gällt under föregående mandatperiod. Nämndens 9 mål är därmed också de samma eller endast ordmässigt omformulerade. 2019 finns
dock inget nämndsmål under målområde 3, då nämndens målgrupp inte omfattar barn och unga.
Nämndsmålen har knutits till Agenda 2030-arbetet, genom angivande av aktuella globala mål och delmål.
De 28 indikatorerna speglar både kvantitativa och kvalitativa aspekter av nämndsmålen. Förvaltningens
åtaganden finns med i rapporten som information till nämnden.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är, tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden, en av tre socialnämnder i Malmö.
De lagar som nämnden huvudsakligen arbetar enligt är socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Nämndens ansvar finns reglerat i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet. Verksamheten riktar
sig till tre målgrupper: 1. äldre människor, 2. vuxna människor med fysisk funktionsnedsättning, och 3.
vuxna människor med somatisk sjukdom.
Nämnden utgör det yttersta skyddsnätet för människor inom nämndens målgrupper som vistas i Malmö
stad och under nämnden samlas kunskap och kompetens kring dessa.
Nämndens verksamhet ska präglas av likvärdighet i tillgången till stöd och hjälp för nämndens målgrupper
samt god service. Nämnden ska beakta ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.
Nämnden ska tillhandahålla människor de tjänster samt det stöd och den hjälp som lagstiftaren och kommunfullmäktige har bestämt. Nämnden ansvarar för att tillhandahålla förebyggande och uppsökande insatser avseende målgrupperna.
Nämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för kommunens hälsooch sjukvård.
Nämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är äldre, är
vuxen och har en fysisk funktionsnedsättning eller är vuxen och långvarigt somatiskt sjuk.
Nämnden får tillhandahålla och ansvara för mötesplatser avseende nämndens målgrupper och ansvarar för
handläggning av ansökningar om organisationsbidrag som gagnar ett ändamål, vilket faller inom nämndens ansvarsområde och utgör ett komplement till kommunens insatser.
Nämnden ansvarar för att fullgöra andra kommunala uppgifter som berör nämndens målgrupper med undantag för vad som ålagts andra nämnder att fullgöra samt de uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

Styrning, ledning och utveckling med mål
Målstyrningen inom hälsa-, vård- och omsorgsnämnden tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål,
men även från de utmaningar som identifierats vara de viktigaste för att kunna erbjuda en service till medborgarna som är av god kvalitet och utförs effektivt.
Utmaningarna, för vilka nämnden tar fram strategier och planering kan sammanfattas i följande punkter:
•
•
•
•
•

Brukarkvalitet
Förebyggande arbete
Kompetensförsörjning
Ledarskap
Digitalisering och välfärdsteknik.

De nämndsmål, indikatorer och åtaganden som anges i denna budget är därför också delar av det utvecklingsarbete som nämnden bedriver och fortsatt ska bedriva.
Kommunens Agenda 2030-arbete ska integreras med målarbetet. Nämnden angav redan 2018, och gör så

även för 2019, vilka av de 17 prioriterade målen som nämnden bedömts kunna bidra till genom bland annat arbetet utifrån nämndsmålen.
De av kommunfullmäktige beslutade 9 målen är desamma som gällt under föregående mandatperiod.
Nämndens 9 mål är desamma eller endast ordmässigt omformulerade. Det finns inget nämndsmål under
målområde 3, då nämndens målgrupp inte omfattar barn och unga.
De 28 indikatorerna speglar både kvantitativa och kvalitativa aspekter av nämndsmålen. Förvaltningens
åtaganden finns med i rapporten som information till nämnden.

Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar könsuppdelade målvärden där flickor alternativt kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Värden utan parentes visar totala målvärdet.

Nämndsmålets koppling till FN:s globala mål
Mål 3: Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla
människors välbefinnande i alla åldrar.
Delmål
3.8 Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar
mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom
tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga
grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktigemålet genom god samverkan och utvecklade arbetssätt i syfte att erbjuda en modern och tillgänglig verksamhet utifrån målgruppens behov.
Under 2018 beslutade nämnden om en strategi för digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa. Utifrån strategin sker utbyggnad och implementering av digitalisering och välfärdsteknik för fortsatt utvecklingsarbete
inom förvaltningen.
Nämnden avser att fortsätta arbeta med kunskapsallianser utifrån den inriktning som togs fram under
2017 och i syfte att nå ny kunskap för nya arbetssätt.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Samverkan sker med både kommunstyrelsen (i samband med IT-satsningar) och externa parter (t.ex. akademin) för att uppnå intentionerna med kommunfullmäktigemålet.

Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Formuleringen av nämndsmålet är detsamma som för föregående år men uppföljningen är nya för 2019
för att tydliggöra utvecklingen/förflyttningen inom målområdet.

minst 50%

Nämndsmålets koppling till FN:s globala mål
Mål 4: God utbildning för alla
Delmål
4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har
relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande,
för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Delmål
8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med
funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.
8.6 Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämnden utgör en stor arbetsgivare och vill bidra till att många får möjlighet att arbeta eller praktisera
inom förvaltningen. Praktik inom vård och omsorg förväntas bidra till att fler kan tänka sig att arbeta
inom verksamheten. Därmed är praktikplatser även en del i arbetet för en hållbar kompetensförsörjning.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Nämnden samverkar med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen avseende
praktikanter och personer med anställningsstöd.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Nämnden får genom den planerade kartläggningen ett underlag för utveckling av processen för mottagande av personer med anställningsstöd.

Nämndens ansvarsområde omfattar inte barn och unga och kan därför inte ha målsättningar som berör
dessa befolkningsgrupper.

Nämndsmålets koppling till FN:s globala mål
Mål 5: Jämställdhet
Delmål
5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.
5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata
rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.
5.4 Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla
offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom
hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt.
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Delmål
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller
annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
10.3 Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik
och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.
10.4 Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik, och successivt uppnå
ökad jämlikhet.
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Delmål
16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och
representativt beslutsfattande på alla nivåer.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämnden har valt ett visionärt mål som ringar in de ambitioner som finns, gällande att arbeta utifrån
mänskliga rättighetsramen, med fokus på jämställdhet, jämlikhet, inkludering och frihet från diskriminering. Målet är i överensstämmelse med den plan för mänskliga rättigheter som nämnden avser att besluta
om och arbeta efter under året.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Nämnden och funktionsstödsnämnden har en gemensam kontaktgrupp för våld i nära relation. Gruppen
består av tjänstepersoner från båda förvaltningarna. De har i uppdrag att vara kunskapsbärare och informationsspridare men också stöd och bollplank för chefer och kollegor i respektive förvaltning.
Nämnden samarbetar även med Region Skåne, funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden för att säkra stödet till de barn och unga som i några förekommande fall återfinns som anhöriga
till personer inom nämndens målgrupp.
Vidare pågår samarbete med Malmö universitet inom socionomutbildningen där jämställd biståndsbedömning är en del av det utbildningsavsnitt som nämnden är involverad i.

Nämnden kommer att samverka med Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) i syfte att sprida
information om RIKC verksamhet och erbjuda kompetenshöjande insatser gällande romsksvensk historia
och minoritetslagstiftningen.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
En fortsatt utveckling av Plan för systematiskt arbete med mänskliga rättigheter har under inledande månader av 2019 påbörjats för fortsatt utveckling och måluppfyllelse gällande nämndsmålet.

Nämndsmålets koppling till FN:s globala mål
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Delmål
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller
annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
10.3 Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat
genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning,
politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för en faktiskt och upplevd trygghet, inflytande och gott bemötande för nämndens målgrupp. Detta bedöms bidra till en meningsfull tillvaro. Evidensbaserade framgångsfaktorer, framtagna av Sveriges kommuner och landsting (SKL) ligger till grund
för arbetet.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Nämnden samverkar med den idéburna sektorn bland annat kring verksamheten på mötesplatserna. Samverkan sker även med arbetsmarknads- och socialnämnden samt funktionsstödsnämnden när det är påkallat för att kunna möta den enskildes olika behov. Samverkan med Socialstyrelsen sker runt den årliga nationella brukarundersökningen.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Förvaltningens arbete utvecklas under året i syfte att höja kvaliteten för brukaren t.ex. genom värdegrundsarbete, utveckling av arbetet med kvalitetsregister, avdelningarnas handlingsplaner utifrån framgångsfaktorer, framtagande av strategier och planer såsom MR-plan och en kommande strategi för demensvården och förverkligandet av strategin för digitalisering, välfärdsteknologi och e-hälsa.

En rådgivande funktion kommer att inrättas. Beslut planeras tas av nämnden i mars 2019.
Det fortlöpande arbetet kommer att stämmas av i rapporteringen till delårsrapport 2 och slutlig rapportering sker till årsanalysen.

Nämndsmålets koppling till FN:s globala mål
Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Delmål
3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal
människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel
samt främja psykisk hälsa och välbefinnande
3.8 Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk,
tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att bland annat fokusera på äldres trygghet i hemmet genom bland annat arbete med fallprevention, arbete med våld i nära relation, inskrivning i teambaserad vårdform (enligt hälso- och sjukvårdsavtalet) samt framtagande av en strategi för utveckling av demensvården.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
För att uppnå målet krävs samarbete med funktionsstödsnämnden gällande bland annat våld i nära relation och även samarbete med Region Skåne kring den teambaserade vårdformen.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
I planeringen för 2019 har en översyn av indikatorer gjorts för att ytterligare bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet genom utveckling av bland annat arbetsformer och en förtydligad inriktning för förvaltningens arbete under 2019.

Målindikator

Målvärde

Användning av kvalitetsregister

Planeringskommentar

Användande av kvalitetsregister leder evidensbaserat till en bättre kvalitet för den enskilde. De nationella kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och arbetssätten kan utvecklas utifrån individens behov.
Inom ordinärt boende pågår implementering av Senior Alert samt Palliativregistret (korttid och hemsjukvården) och
inom särskilt boende används förutom Senior Alert och Palliativregistret även BPSD (Beteendemässiga och Psykiska
Symptom vid Demens) vid företrädesvis gruppboenden.
Inför uppföljningen involveras nyckelpersoner inom respektive avdelning som ansvarar för att stödja verksamheterna
vid implementering och användning av kvalitetsregistren.
Uppföljningen görs till delårsrapport 2 och till årsanalys 2019. Under 2019 förväntas användningen av registerna öka i
enlighet med ambitioner inom respektive avdelning kopplat till pågående kvalitetsutvecklings- och förbättringsarbete. Då sektionerna kommit olika långt i sitt arbete med kvalitetsregister kommer bedömningen ske både utifrån initialt arbete med registreringar samt mer utvecklat användande av register i de sektioner som kommit längre i arbetet
med de nationella kvalitetsregistren.
Andelen fall i särskilt boende som lett till en skada

minska från 24 %

Planeringskommentar

Indikatorn har valts som en del av det trygghetsskapande arbetet med fallförebyggande åtgärder. 2018 registrerades
cirka 3 000 fall inom särskilt boende där 24 % ledde till skador. Vissa brukare faller någon enstaka gång och andra
kan falla upprepade gånger. Att minimera antalet fall, och framförallt fall som leder till skador, är verksamhetens uttalade ambition för att minska lidande hos brukare och även för att minimera komplikationer som uppstår till följd av
fallen.
Metod för uppföljning är genom analys av statistik från Flexite (avvikelsesystem). Uppföljning görs till delårsrapport 2
och till årsanalys 2019.

Framtagande av strategi för arbetet med våld i nära relationer

Planeringskommentar

En strategi för arbetet med våld i nära relation syftar till att öka tryggheten i hemmet för nämndens målgrupp och bidrar därmed till måluppfyllelse av nämndsmålet. Metoden för uppföljningen blir en kvalitativ bedömning och sker till
delårsrapport 2 samt till årsanalysen. Arbete med att förebygga och upptäcka våld i nära relation är ett uppdrag som
vård- och omsorgsavdelningarna i de tidigare stadsområdena arbetat med men i och med framtagande av en strategi
för förvaltningen är syftet att skapa en samsyn och en gemensam grund för det fortsatta arbetet med frågorna.
Utveckling och implementering av hälso- och sjukvårdsavtalet

Planeringskommentar

Hälso- och sjukvårdsavtalets intentioner och arbetssätt med teambaserad vårdform är en del att skapa trygghet för
nämndens målgrupp. Indikatorn kan därmed bidra till måluppfyllelse av nämndsmålet. En avvägning har gjorts mellan
att göra en kvantitativ bedömning (antalet inskrivna i teambaserad vårdform) eller en kvalitativ bedömning av implementering och utveckling av avtalet i förvaltningens verksamheter där en kvalitativ indikator bedömdes vara mer
lämplig. Detta då en kvantitativ indikator riskerar att bli alltför snäv och kan variera över tid där tidpunkten för mätningen då riskerar att få alltför stor vikt.
Indikatorn följs upp till delårsrapport 2 och till årsanalysen. Förväntat resultat för 2019 är att den framtagna
genomfö-randeplanen (gemensam med Region Skåne) för 2019 ska vara uppfylld och med en fortsatt inskrivning av
patienter i teambaserad vårdform på särskilt boende och tidvis sviktande inom ordinärt boende.
Framtagande av strategi för utveckling av demensvården

Planeringskommentar

En strategi för utveckling av demensvården syftar till att öka tryggheten hos nämndens målgrupper och bidrar därmed till måluppfyllelse av nämndsmålet och därmed kommunfullmäktigemålet. Metoden för uppföljningen blir en
kvalitativ bedömning och sker till delårsrapport 2 samt till årsanalysen. Demensvård bedrivs inom flera av förvaltningens avdelningar men i och med framtagande av en strategi för förvaltningen skapas en samsyn och en gemensam

Nämndsbudget 2019, Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

15(3 7)

Nämndsmålets koppling till FN:s globala mål
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Delmål
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller
annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämndsmålet bedöms kunna bidra till kommunfullmäktige målet genom att tydliggöra nämndens ansvar
gentemot Malmöbornas fritid- och kulturliv på mötesplatserna men även inom ramen för de aktiviteter
som skapas för de boende på nämndens särskilda boenden.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Nämnden avser att samverka i hög grad med idéburen sektor samt kulturförvaltningen för att skapa aktiviteterna för nämndens målgrupper.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Nämnden har förtydligat uppföljningen av besöksstatistiken på mötesplatserna och avser att komplettera
med en kvalitativ nöjdhetsmätning på mötesplatserna. Vidare har nämnden tydliggjort samarbetet med
kulturförvaltningen genom Kultur för äldre-projektet på särskilda boenden.

Nämndsmålets koppling till FN:s globala mål
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Delmål
11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och
tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn,
äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämnden bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet genom att säkerställa att utemiljön vid särskilda boenden - en del av stadsmiljön - fortsatt är attraktiv och tillgänglig. Tillgänglighet är en viktig del.
Målet har satts med utgångspunkt i att gruppen äldre enligt befolkningsprognosen kommer att öka under
den kommande 10-årsperioden och att nämnden därför behöver säkra en hållbar stadsstruktur även för
den växande äldre befolkningen.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Nämnden arbetar för ett äldreperspektiv inom stadsbyggnad genom att lyfta fram brukar- och jämlikhetsperspektiv i yttranden i samband med samråd i planprocessen. För att på bästa sätt uppnå målet om en
attraktiv och tillgänglig utemiljö behöver samarbete ske mellan nämnden och de aktörer som förvaltar fastighet och utemiljö vid nämndens särskilda boenden. I flera fall görs detta av Stadsfastigheter och samverkan med servicenämnden kommer därför att genomföras. Samverkan sker också med privata fastighetsvärdar.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Utifrån resultatet för 2018 fortsätter nämndens arbete med utemiljöerna vid särskilda boenden med intentionerna att stärka samarbeten med andra aktörer ytterligare.

Nämndsmålets koppling till FN:s globala mål
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Delmål
12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och
konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan,
även förlusterna efter skörd.
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under
hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt
minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.
12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska,
återanvända och återvinna avfall.
12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringen
Delmål
13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig
varning.
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Delmål
15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och
i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och
torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella
överenskommelser.

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom en fortsatt utveckling av nämndens verksamheter
för att minska den negativa påverkan på klimat och miljö. Målets inriktning samt tillhörande indikatorer
och åtaganden är framtagna med utgångspunkt i inriktningen i kommunfullmäktiges budget för 2019, men
också i prioriterade områden ur övriga styrdokument på området, såsom handlingsplanen för miljöprogrammet och policyn för hållbar utveckling och mat.
Nämnden kommer fortsatt att arbeta med att utveckla verksamheter på ett klimatsmart sätt som minskar
den negativa påverkan på miljön. Bland annat sker detta arbete genom ökade hållbara inköp. Exempelvis
minskar den negativa miljöpåverkan vid en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel eftersom en ekologisk livsmedelsproduktion inte använder sig av bekämpningsmedel och konstgödsel.
Maten står för en betydande del av nämndens klimatutsläpp, och särskilt den mat som inte äts, dvs. matsvinnet. Den mat som slängs har förutom att stå för ett ineffektivt resursutnyttjande och en mängd utsläpp under sin produktion, transport och tillagning också kostat pengar i onödan. Nämnden kommer därför att arbeta aktivt mot matsvinn för att minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Nämnden besitter inte detaljkunskaper inom miljöområdet och behöver samverka med både andra nämnder och bolag för att få kunskap och stöd inom ett antal delar av miljöområdet. Exempelvis har miljönämnden, VA SYD och Sysav kunskaper som hälsa-, vård- och omsorgsnämnden behöver i samverkan.
Nämnden behöver också samverka med servicenämndens Malmö skolrestauranger för att dra nytta av deras erfarenheter i arbetet mot matsvinn, och på så sätt kunna arbeta mer effektivt i att uppnå nämnds- och
kommunfullmäktigemål.
Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
I uppföljningen har valet av indikatorer tydliggjorts gällande matsvinnet och de mätningar som genomförs
under 2019 görs på samtliga särskilda boenden efter matserveringen då det är där största delen av matsvinnet uppstår, inte vid tillagningen som var fokus för 2018. Vidare fortsätter nämnden att följa andelen ekologiska inköp men intentionen att denna andel ska öka under året.

Nämndsmålets koppling till FN:s globala mål
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Delmål
8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med
funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.
8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Delmål
10.4 Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik, och
successivt uppnå ökad jämlikhet
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att vara en attraktiv organisation med
en god arbetsmiljö där medarbetare och chefer har en god hälsa, bra arbetsvillkor och med rätt kompetens
möter Malmöborna.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Nämnden samverkar med de fackliga organisationerna för samordning gällande arbetsgivar- och medarbetarperspektiven. Samarbete sker med Försäkringskassan och företagshälsovården avseende medarbetaroch arbetsmiljöperspektiven. Samverkan sker också med funktionsstödsnämnden och arbetsmarknadsoch socialnämnden kring kompetensförsörjningen.

Finns eventuella målkonflikter med andra nämnder/bolaget i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Nämnden har inte identifierat några målkonflikter.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Nämnden arbetar fortsatt med analys och strategi vad gäller de utmaningar som är knutna till kompetensförsörjningen. Det innefattar arbete med kompetensförsörjningens olika delar såsom rekrytering, utbildning, arbetsmiljö och arbetsvillkor. En projektorganisation har bildats för kvalitativ bemanning för att stärka
arbetet med heltidsorganisering av verksamheten.

Målindikator

Målvärde

Personalomsättning mäts för de yrkeskategorier som hade omsättning 12 % eller över 2018: sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sektionschefer och biståndshandläggare. Redovisas könsuppdelat.
Ambitionen att minska omsättning för utvalda yrkesgrupper är långsiktig. Den kommer att följas upp till delårsrapport
2 och årsanalys och jämföras med förra årets andelar.
Antal medarbetare som slutfört validering och kompletterande utbildning till undersköterska

90

Planeringskommentar
Indikatorn har valts för att den beskriver dimensionen rätt kompetens i nämndsmålet.
Antal medarbetare som slutfört validering och kompletterande utbildning till undersköterska mäts per 31 december
2019 och avser medarbetare som slutför utbildning mellan 1 jan 2019 och 31 dec 2019. Delas upp på kvinnor och män.
Indikatorn följs upp till delårsrapport 2 och till årsanalys.
Antal medarbetare som slutfört utbildning i yrkessvenska
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Planeringskommentar
Indikatorn har valts för att den beskriver dimensionen rätt kompetens i nämndsmålet.
Antal medarbetare som slutfört utbildning i yrkessvenska mäts per 31 december 2019 och avser medarbetare som
slutför utbildning mellan 1 jan 2019 och 31 dec 2019. Delas upp på kvinnor och män. Indikatorn följs upp till delårsrapport 2 och till årsanalys.

Åtagande
Förvaltningen åtar sig att fortsätta arbetet med att förbättra sektionschefers förutsättningar och arbetsmiljö.
Förvaltningen åtar sig att minska sjukfrånvaron, bland annat utifrån den framtagna handlingsplanen för att minska
sjukfrånvaron. Förvaltningen ska verka för ett systematiskt samarbete med Försäkringskassan och företagshälsovården.
Förvaltningen åtar sig att fortsätta arbeta mot en heltidsorganisering inom verksamheterna.
Förvaltningen åtar sig att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt framtagen handlingsplan.
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De under 2017 och 2018 pågående omorganisationerna, som omfattat både ny förvaltning och ny inre organisering och bemanning, har lagt en god grund för ett intensifierat kvalitetsarbete. Ambitionen är en effektiv förvaltning som tillgodoser behov hos målgruppen med en service av hög kvalitet. Den tillitsbaserade styrningen och ledningen bygger bland annat på ett tillvaratagande av medarbetarnas och chefernas
kompetens och stora engagemang varje dag. Under verksamhetsåret 2019 kommer förvaltningen att arbeta
för att alla brukare inom våra verksamheter ska uppleva ökad kvalitet i sina beviljade insatser, rätt kompetens ska ge rätt insats i rätt tid, förvaltningen ska gå från att vara en deltidsorganisation till en heltidsorganisation, välfärdsteknologi och digitalisering ska öka inom verksamheterna samt för våra brukare. Vi som
arbetar inom förvaltningen ska leva upp till att ”varje dag är viktigast”, vi står för trygghet dygnets alla
tim-mar.
En strategi för förvaltningen och dess avdelningar är under framtagande. Strategin syftar till att skapa en
gemensam målbild för hur vi som en gemensam och ny förvaltning fortsatt kan vidare utveckla demensvården i staden samtidigt som vi tar ansvar för kompetensförsörjningen framåt. Strategin ska fortsatt vara
baserad och utgå från nationella riktlinjer för hur behovet av omsorg och stöd kan tillgodoses vid
demens-sjukdom. Utgångspunkten är att skapa en fortsatt trygg och säker omvårdnad kring personer med
demens-sjukdom och dess anhöriga inom hela vårdkedjan. Strategin arbetas fram tillsammans med
berörda parter inom alla avdelningar och beräknas kunna vara klar under hösten 2019.
Avdelningen för ordinärt boende
Ordinärt boende har, arbetat fram en avdelningsgemensam handlingsplan för det planerade arbetet under
2019. Nedan angivna projekt och utvecklingsarbeten är en del av de förändringar inom avdelningen som
skapar förutsättningar för goda arbetsvillkor och medarbetare med hög kompetens. Detta förväntas leda
till att stödet utformas med utgångspunkt i att skapa en trygg och hälsofrämjande verksamhet för de brukare, patienter och anhöriga som är berörda av avdelningens insatser.
Kvalitet i verksamheten
Kontinuitetsprojektet Malmömodellen
Malmömodellen för kontinuitet är en förändrad arbetsordning där brukaren, och brukarens kontinuitet är i
centrum i både planering och ledning av verksamheten. Den ena delen av projektet avser implementeringen av planeringsverktyget LifeCare planering; en handbok speciellt framtagen utifrån hemtjänstens
för-utsättningar och behov ska tas fram. Handboken syftar till att öka kompetensen gällande planering av
in-satser så att resurser används och matchas till brukarnas behov på ett bättre sätt. Syftet är även att höja
personalkontinuiteten. Den andra stora delen av projektet avser implementering av modell för tillitsbaserad styrning och ledning av hemtjänsten som utgår från kontinuitet för brukaren. Den förväntade effekten
i arbetet, utöver att höja personalkontinuiteten, är att leda verksamheten med brukaren i fokus, att öka
medarbetarens inflytande samt skapa en lärande organisation. Projektet är även en viktig del i det förvaltningsövergripande arbetet med heltid som norm.
Utökad hemtjänst
Utökad hemtjänst syftar till att skapa och stärka en trygg övergång för brukare/patient som har omfattande behov av vård och omsorg och som upplever stor oro inför hemgång från slutenvården eller korttidsvård. Syftet är även att skapa en trygghet för anhöriga. Arbetssättet förväntas i förlängningen leda till
ett minskat behov av korttidsplaceringar samt ett minskat antal vistelsedygn för den enskilde på korttidsavdelning. Även HSL-enheterna och avdelning myndighet är involverade avseende arbetssättet för Utökad
hemtjänst i syfte att samordna insatser på bästa sätt. Projektet testas i pilotform i fyra hemtjänstgrupper. En
uppföljning planeras efter sommaren genom en enkätutvärdering kring hur brukare och anhöriga har upplevt hemgången.
Resursgruppen
Projektet kring resursgruppen har införts inom en enhet. Arbetsformen förväntas bidra till att öka kvaliteten i omsorgen, bland annat genom ökad kontinuitet för brukarna, som i högre grad möts av samma
personer. Resursgruppens medarbetare arbetar i enhetens samtliga sektioner vilket har inneburit en helhetssyn kring framgångsfaktorer och förbättringsområden för tillskapandet av gemensamma arbetssätt i
enheten. Effekterna av arbetet har hittills visat på minskad sjukfrånvaro, minskat antal timanställda och

ökat antal heltidsanställda. Det har även lett till färre delade scheman samt förbättrade möjligheter att erbjuda ökad flexibilitet gällande arbetstider och tjänstgöringsgrad. Arbetssättet har dessutom skapat en
större rörlighet mellan sektionerna och minskad stress vid sjukanmälningar, vilket har påverkat arbetsklimatet på ett positivt vis.
Korttidsplatser och BUMS
Enheten Korttid, BUMS & Natt kommer att göra en inventering av behovet av korttidsplatser för brukare
med kognitiv svikt. Vid behov planeras för att vanliga korttidsplatser på Mathildenborg konverteras till
platser för brukare med kognitiv svikt. Förändringen kan innebära kostnader för viss ombyggnation. Enheten arbetar också för att utöka antalet sjuksköterskor i BUMS för att på så sätt minska inhyrningen från
externa företag. Utökningen avser att uppnå ökad kontinuitet, kompetens och för att förbättra ekonomin.
Strategi för palliativ vård
Enheten för hemsjukvård sjuksköterskor kommer att ta fram en gemensam strategi för den palliativa vården baserad på de nationella riktlinjerna. Utgångspunkten är att erbjuda en vård och omsorg av god kvalitet i livets slutskede och likvärdighet för Malmöborna.
Mobilt Vårdteam
Utifrån HS-avtalet kommer den teambaserade vårdformen Mobilt Vårdteam under början av 2019 vara fullt
implementerat. Alla geografiska områden kommer ha ett gemensamt arbetssätt för att ge de mest sjuka
med långvariga vårdbehoven vård av god kvalitet och en möjlighet till mer avancerad vård i det egna hemmet. Kärnan i den teambaserade vårdformen är ett särskilt riktat läkarstöd från regionen i samverkan med
sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, biståndshandläggare och undersköterskorna från kommunen
Digitalisering och välfärdsteknik
Mobil dokumentation
Syftet med att införa mobil dokumentation är att skapa en bättre och effektivare planering samt möjlighet
för smidigare kommunikation och dokumentation för omvårdnadspersonal inom ordinärt boende. Mobil
dokumentation kommer att kunna förebygga avvikelser och underlätta arbetet för medarbetare.
Avdelningen för särskilt boende
Utifrån identifierade framgångsfaktorer och utifrån ett brukarperspektiv kommer avdelningen för särskilt
boende under 2019 bland annat fokusera på kontaktmannaskapet, anhörigkompetensen i verksamheten,
det rehabiliterande förhållningssättet och måltidssituationerna.
Kvalitet i verksamheten
Kontaktmannaskap
Kontaktmannaskapet har stor betydelse för hur kvaliteten upplevs. Därför kommer uppdraget för kontaktmannaskap revideras och förtydligas samtidigt som man ser över möjligheterna att ta fram ett stödmaterial till sektionscheferna att användas i dialog med medarbetarna.
Rehabiliterande förhållningssätt
Avdelningen har tagit fram ett nytt arbetssätt för det tvärprofessionella teamet, där både omvårdnadspersonal och legitimerad personal ingår. Implementering av arbetssättet ska genomföras i hela avdelningen
och syftar till att stärka det rehabiliterande förhållningssättet gentemot alla brukare. HSL-enheten förstärks
med rehabpersonal som ska ha som särskilt fokusområde att arbeta tillsammans med omvårdnadspersonal
på boendena med fallprevention och hur ett rehabiliterande förhållningssätt kan hjälpa till att se brukarnas
möjligheter till ökad självständighet.
Anhörigstöd
Efter att nämnden antagit sin övergripande handlingsplan för ett anhörigperspektiv inom förvaltningens
verksamheter har avdelningen för särskilt boende utformat en långsiktig avdelningsspecifik plan för ett

ökat anhörigstöd. Planen innehåller utbildning av samtliga chefer och utsedda anhörigombud. Ett hundra
anhörigombud kommer vid fyra tillfällen under våren att bli utbildade för att sprida anhörigperspektivet
inom avdelningens verksamheter. Under hösten kommer en webbutbildning och gruppdiskussioner med
samtliga medarbetare att starta.
Måltidssituationer
Arbetet med att förbättra måltidssituationerna fortskrider genom fortsatta måltidsobservationer i verksamheten. Mallen som används har reviderats och riktlinjerna för exempelvis dukning, upplägg och servering
har skärpts för att öka kvaliteten. Samtidigt startar kostenheten upp dialogmöten mellan tillagningsköken
och mottagande verksamheter för att förbättra kvaliteten på maten och höja brukarnas måltidsupplevelse.
Kostenheten bildades under 2018. I enheten ligger restaurangerna och de större tillagningsköken. Under
2019 kommer fokus ligga på att starta riktade insatser för att höja kvaliteten på maten samt utgöra ett stöd
för verksamheterna. Två dietister som tidigare tillhört funktionsstödsförvaltningen är en viktig del av det
arbetet och med hjälp av de nya riktlinjerna för måltiderna kommer kostombuden att utbildas för att kunskapen ska kunna spridas över hela avdelningen.
Socialt innehåll
Medarbetarna på det som tidigare benämndes som Guldstunder har fått nya och förtydligade uppdrag där
fokus kommer att vara samarbete med kulturförvaltningen genom projektet Kultur för äldre och fortsätta
arbeta med avdelningens verksamheter för att öka det sociala innehållet i brukarnas vardag.
Brukarundersökningen
Utifrån brukarundersökningens resultat för 2018 har djupintervjuer med brukare och anhöriga genomförts. Avdelningen för särskilt boende kommer att arbeta intensivt utifrån de resultat som intervjuerna ger
för att tillhandahålla en vård och omsorg som, utifrån förutsättningarna, ligger i paritet med förväntningarna från brukare och anhöriga.
Hälso- och sjukvårdsavtal
Arbetet med inskrivningar av de boende i teambaserad vårdform enligt hälso-och sjukvårdsavtalet fortsätter under 2019 där målet fortsatt är satt till en inskrivning i veckan per boende. För att kunna uppnå detta
har samverkan med Region Skåne intensifierats gällande uppföljningar.
Digitalisering och välfärdsteknik
Digitala signeringslistor för läkemedel
Ett pilotprojekt kring digitala signeringslistor har startats och under 2019 kommer dessa att testas i skarpt
läge på ett antal boenden. Syftet är att stärka patientsäkerheten genom att minska antalet läkemedelsavvikelser. Systemet ska innebära smidigare hantering av delegering, ordination och signering av läkemedel.
Avdelningen för hälsa och förebyggande
Förebyggande arbete
Ofrivillig ensamhet och delaktighet
Avdelningen hälsa och förebyggande har ett särskilt ansvar för att utveckla livskvaliteten och motverka
ofrivillig ensamhet. Under hösten 2018 har intervjuer genomförts i syfte att identifiera vad mötesplatsen
betyder för målgruppen samt en studie om begreppet ofrivillig ensamhet. Med hjälp av dessa resultatet
kommer avdelningen kunna genomföra än mer riktade insatser. Under 2019 kommer avdelningen bland
annat vidareutveckla samarbetet med MKB med ambitionen att fler öppna mötesplatser för äldre ska vara
tillgängliga där identifierade riskgrupper finns. Vidare kommer avdelningen, genom medborgardialog, att
arbeta mer strukturerat med inflytande och delaktighet för Malmöbon.
Gemensamma måltider som aktivitet
Forskningen visar att maten och måltiderna har betydelse för välmående och gemenskap. Avdelningen tagit fram en genomförandeplan för gemensamma måltider på mötesplatserna, som planeras att verkställas

under 2019. Därtill har en heltidstjänst som aktivitetsledare skapats som avses att fokusera på detta uppdrag.
Kvalitet i verksamheten
HBTQ
Samtliga mötesplatser har under 2018 arbetat för att bli HBTQ-certifierade genom RFSL. Handlingsplaner
är framtagna och mötesplatserna väntas bli certifierade under 2019. Med certifieringen kommer arbetet
fortsätta med nya verktyg och metoder för att bedriva inkluderande mötesplatser för äldre i Malmö stad.
Dagverksamhet
Det saknas i dagsläget möjlighet till fortsatt dagverksamhet för målgruppen på Club Cefalon (yngre personer med demenssjukdom) då de inte längre kan tillgodogöra sig innehållet på dagverksamheten. Under
2019 kommer avdelningen fortsätta sin utredning om en organisering som på bättre sätt möter målgruppens behov.
Trygghetsboende
Under 2019 kan en eventuell utökning av en till två lägenheter ske på trygghetsboendet Lekatten. Detta
kan ske under förutsättning att en flytt sker av administrativ personal vid avlösning och ledsagning till ny
gemensam lokal.
Öppna balansgrupper
I avdelningen har det under 2018 bedrivits öppna balansgrupper, med goda resultat. För 2019 är det planerat att detta ska fortsätta och kompletteras med en enkel manual som ska möjliggöra träning i hemmet
efter avslutad balansgrupp. Vidare kommer det under våren testas att bedriva viss gruppträning vid de utegym som finns runtom i Malmö stad.
Uppsökande verksamhet med hälsofrämjande samtal och fallförebyggande
För att nå fler med information om bland annat förvaltningens olika verksamheter och vart man kan
vända sig vid behov av stödinsatser, kommer avdelningen från 2019 att vidareutveckla verksamheten med
att även anordna öppna informationsträffar på mötesplatserna, tillsammans med fixartjänsterna, för alla
intresserade oavsett ålder. De hälsofrämjande samtalen, som erbjuds de som fyller 80 år under året, kommer fortsätta under 2019 men kommer från i år även att inkludera personer som enbart har ett trygghetslarm (tidigare har personer med någon form av insats ej erbjudits samtal).
Fortsatta utvecklingsarbeten
Avdelningen kommer under 2019 att arbeta med att ta fram en struktur för hur förvaltningen ska arbeta
med våld i nära relationer.
I samverkan med avdelningen för särskilt boende kommer anhörigkonsulenterna att utbilda anhörigombud på samtliga särskilda boenden under våren 2019. Satsningen på att alla särskilda boenden ska ha
BPSD-utbildning fortsätter under 2019.
De konsultativa sjuksköterskorna för demens, psykiatri och Silviasystrarna fortsätter med basutbildningar i
demenssjukdomar och psykiatri för personal inom förvaltningen. Anhörigkonsulenterna håller i olika anhöriggrupper och de konsultativa demenssjuksköterskorna tillsammans med Silviasystrarna har demensutbildningar för anhöriga.
Ledar- och medarbetarskap
Ledsagning/avlösning
Under 2018 konstaterades att organisationen för ledsagning/avlösning har behov av en översyn. Ett utredningsuppdrag kring verksamheten påbörjades under hösten 2018 och fortsätter under 2019. Arbetet genomförs i samverkan med fackliga representanter samt med stöd från HR-avdelningen, ekonomiavdelningen och avdelning för myndighet.

Avdelningen för Myndighet
Kvalitet i verksamheten
Samverkan vid utskrivning från slutenvård
Från den 1 januari 2019 omfattas även utskrivning från psykiatrisk slutenvård av regelverket för samverkan vid utskrivning från slutenvård. Det ställer ytterligare krav på en god samverkan mellan huvudmännen
samt för kommunen att möjliggöra hemgång för patienter med behov av insatser så snart som möjligt efter att den behandlande läkaren bedömt patienten som utskrivningsklar.
Översyn av administrationen till förmån för kvalitet
Avdelningen har som ambition att under 2019 göra en översyn av administrationen kring handläggningsförfarandet. Syftet med översynen är att eventuellt minska den administration som tillför mindre värde för
att istället skapa mer utrymme för att arbeta med den enskildes delaktighet i utredningsförfarandet.
Lean som strategi för förbättring
Lean handlar kortfattat om att verksamheten ständigt strävar efter att reducera aktiviteter som inte skapar
värde och att ersätta dessa med aktiviteter som är värdeskapande. Syftet är att utifrån de gemensamma målen uppnå ständig förbättring i verksamheten. Det innebär att alla medarbetare arbetar enligt överenskomna arbetssätt och agerar på det som fungerar mindre bra. Goda idéer tillvaratas så att resultaten för
verksamheten kontinuerligt blir bättre.
Under 2018 påbörjade avdelningen en satsning om att införa Lean. Implementeringen fortsätter under
början av 2019 då den sista enheten kommer att utbildas. Därefter fortsätter utvecklingsarbetet inom avdelningen med Lean som strategi. Konkret innebär det för avdelningen att ta fram en struktur för att
kunna identifiera det som fungerar mindre bra för att på så sätt kunna utveckla och förbättra arbetssätten.
Ökad service genom e-tjänst
Avdelningen har som ambition att under 2019 kunna möjliggöra ansökan om bistånd via e-tjänst på
malmo.se. Detta som ett led i att kunna erbjuda ökad tillgänglighet och service gentemot Malmöbon.
Ledar- och medarbetarskap
Kompetensutveckling inom kommunikation
Avdelningen planerar att under 2019 satsa på kompetensutveckling i kommunikation. Inriktningen är
kommunikationen i mötet med Malmöbor och förmågan att anpassa samtalet. Kommunikationen är det
främsta verktyget som avdelningens medarbetare har för att kunna utföra sitt arbete med god kvalitet.
Satsningen kommer göras i samarbete med förvaltningens kommunikationsavdelning.
Samtalsmetoden motiverande samtal, MI
Samtliga medarbetare inom avdelningen har utbildats i samtalsmetoden motiverande samtal, MI. För att
kunna förvalta och utveckla kompetensen som medarbetarna har fått kommer avdelningen i samarbete
med funktionsstödsförvaltningen fortsätta satsningen i ett gemensamt projekt under 2019. Medarbetarna
ska inom projektet ges möjlighet till handledning och nyanställda ska få utbildning i MI.
Utveckla lika arbetssätt och samlokalisering
Under 2018 arbetade avdelningen till stor del med att organisera en ny avdelning, nya enheter och nya
sektioner. Under 2019 fortsätter det stora arbetet med att utveckla gemensamma arbetssätt för att säkerställa att avdelning erbjuder likvärdig service till Malmöbon över hela staden. För att underlätta detta arbete ser avdelningen ett stort behov av att samtliga medarbetare flyttar samman till en gemensam lokal.
Det är en viktig förutsättning för att vidare kunna utveckla arbetet inom avdelningen.
Ekonomiavdelningen
Ekonomi
Under året kommer den tredje och sista redovisningsenheten bildas i Malmö stad. Förvaltningens redovisningsenhet kommer att delta i arbetet med att ta fram kommungemensamma processer för de tre redovisningsenheterna.

Avdelningen kommer tillsammans med HR-avdelningen arbeta fram en ekonomisk modell som stödjer
förvaltningens arbete med Heltid som norm. Översyn pågår även av ersättningsmodell avseende ordinärt boende.
Ett arbete pågår med att identifiera vilka nyckeltal som finns inom förvaltningen i syfte att säkra kvalitet,
vem som ansvarar för framtagande av vilket nyckeltal samt vilka nyckeltal som ska användas för att uppnå
en snabbare och effektivare styrning.
Ett avtalsregister har införskaffats och under året pågår ett arbete att inventera alla gällande avtal och lägga
in dem i registret.
Lokalförsörjning
Under 2019 fortsätter arbetet med att hitta ändamålsenliga lokaler för verksamheterna utifrån den genomförda omorganisationen och utifrån fortsatt behov av samordning av verksamheter. Kommunstyrelsen har
godkänt att nämnden tecknar två nya hyresavtal. I och med tecknandet av dessa två avtal lämnar förvaltningen fem lokaler. Under året pågår arbetet med att färdigställa de nya lokalerna, att avveckla de fem
gamla lokalerna samt att planera och genomföra flytten av alla verksamheterna.
Det strategiska arbetet med planering och utveckling av framtida särskilda boenden och korttidsplatser
fortsätter samtidigt som det kommer att ske en översyn av funktionsprogrammet för särskilda boende för
äldre.
Underhållsplan över samtliga lokaler behöver tas fram. För att kunna genomföra detta behöver förvaltningen införskaffa ett fastighetsregister.
HR-avdelningen
Kompetensförsörjning
Nämndens övergripande kompetensmål är att vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar för att säkerställa
en god service gentemot Malmöborna genom att ha medarbetare med rätt kompetens.
Kompetensförsörjning är en av förvaltningens utmaningar, såväl på kort som på lång sikt. På kort sikt
finns utmaningar att rekrytera och behålla legitimerad personal, främst sjuksköterskor. På lång sikt väntas
behovet av legitimerad personal öka enligt förvaltningens analys.
För att trygga kompetensförsörjningen arbetar förvaltningen systematiskt med en kompetensförsörjningsplan som innehåller åtgärder och aktiviteter inom områdena attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och
motivera medarbetare och chefer. Insatser görs framförallt för yrkeskategorier med legitimationskrav, för
yrkeskategorier där rekryteringsläget är utmanande och för yrkeskategorier med hög personalomsättning.
Ökade krav i verksamheterna och mer komplexa uppdrag, bland annat till följd av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet, innebär ett behov av kompetensutveckling bland befintlig personal. Ett fortsatt arbete behövs för att se över möjligheterna att renodla arbetsuppgifter och använda medarbetares kompetens på ett
ändamålsenligt sätt. Den statliga utredningen om regleringen av undersköterskeyrket samt nationella kompetenskrav presenteras under våren 2019 och kommer att få betydelse för arbetet med översynen.
Förvaltningen fortsätter satsningen på språkutveckling för medarbetare genom att erbjuda utbildning i yrkessvenska till tillsvidareanställda undersköterskor. Under 2019 utökas satsningen till att också gälla vårdbiträden.
Satsningen på extratjänster för personer som står långt från arbetsmarknaden fortsätter sannolikt under
2019, men finansiering för satsningen är ännu inte klar. Inriktningen kommer vara att det ska stödja förvaltningens kompetensförsörjning i form av talangprogram med inriktning mot omvårdnadsyrken.
Hösten 2019 startar förvaltningen upp en rekryteringsservice inom HR-avdelningen. Alla rekryteringar
kommer att ske via rekryteringsservice vilket innebär en gemensam ingång för alla arbetssökande,
kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen och ökad service och stöd till cheferna.

Arbetsmiljö och hälsa
En god och hälsosam arbetsmiljö är avgörande för förvaltningens kompetensförsörjning. För att skapa
och bibehålla en god arbetsmiljö krävs att chefer bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med hög delaktighet från medarbetare och fackliga representanter. Samverkan spelar en viktig roll i det systematiska
arbetsmiljöarbetet och under 2018 genomfördes en samverkansutbildning för chefer, fackliga samverkansrepresentanter och HR-konsulter med syfte att skapa förutsättningar för att utveckla samverkan. Utveckling av samverkan fortsätter under 2019. Hot och våld mot medarbetare är ett allvarligt arbetsmiljöproblem
som aktualiserats under 2018. Med anledning av detta planerar förvaltningen att säkerställa rutiner för hot
och våld och att utveckla det förebyggande arbetet under året.
Rehabilitering och minskning av sjukfrånvaron är ett prioriterat område. Insatser behövs för att minska
och förebygga såväl korttids- som långtidssjukfrånvaro. Arbetet med att minska och förebygga sjukfrånvaro kräver ett proaktivt arbete med tidiga insatser. Förvaltningens HR-avdelning kommer därför under
året att införa ett arbetssätt som ska ge förvaltningens chefer ett närmare och mer operativt stöd i rehabiliteringsarbetet. Samarbetet med Försäkringskassan och företagshälsovården ska stärkas.
Chefers förutsättningar
Första linjens chefers förutsättningar och arbetsmiljö är en viktig fråga i förvaltningen och avgörande för
verksamhetens kvalitet och för framtida kompetensförsörjning. Under 2018 genomfördes en översyn av
ledarskapet och dess villkor och förutsättningar inom förvaltningen med syfte att få en nulägesbild som
kan leda till åtgärdsförslag för en bättre arbetsmiljö för chefer. Översynen bestod bland annat i en kartläggning där chefer fick rapportera hur de använde sin arbetstid kombinerat med en fokusgrupp för att få
ett kvalitativt komplement till den statistik som tidsstudien gav. Inom särskilt boende har en kartläggning
av administrativt stöd för chefer gjorts och workshop har genomförts på Ledarforum där förvaltningens
chefer har framfört förslag till förbättringar av arbetsmiljön. Informationen som framkommit överensstämmer med forskning och andra studier på området och pekar bland annat mot att chefer behöver avlastning med administration och kringuppgifter. Antalet medarbetare per chef är också en fråga som förvaltningen måste titta närmare på.
Inför 2019 har en styrgrupp och en partssammansatt grupp ledd av förvaltningsdirektör bildats. Grupperna ska arbeta vidare med frågan om chefers förutsättningar och ta fram förslag på förbättringar på området.
Bemanning
I februari 2018 antog nämnden projektdirektivet Heltid som norm – en bemanningsstrategi. Projektdirektivet
beskriver förvaltningens arbete med att öka andelen heltidsanställda och heltidsarbetande. Det centrala i
arbetet är att ta fram strategier, riktlinjer och kunskapshöjande insatser inom bemanning och schemaläggning.
Förvaltningen ser ett behov av att intensifiera arbetet och vill under 2019–2020 fokusera på att gå från en
deltidsorganisering till en heltidsorganisering. I projektet ingår även att minska andelen timavlönade timmar och delade turer. Förvaltningen vill se över verksamheternas förutsättningar i det dagliga bemanningsarbetet samt deras möjligheter att kunna förvalta och implementera de metoder och strategier som tas
fram i olika projekt.
Strategiska utvecklingsavdelningen
Under början av 2019 fortsätter arbetet med djupintervjuer av brukare, anhöriga samt medarbetare och
chefer på särskilda boenden och inom ordinärt boende utifrån den analys som gjorts i anslutning till resultatet av brukarundersökning 2018. Resultatet kommer att vara klart under våren.
Digitalisering
Ett s k Projektkontor för digitalisering kommer under året att bildas med uppgift att realisera den politiskt
tagna Strategi för digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa. Under 2019 sker fortsatt arbete med att etablera och
uppdatera testbäddsarbete och intensifiera det. Projektkontoret ger stöd till verksamhetsutvecklingsprojekt
som pågår inom övriga organisationen med fokus på läkemedelsprocess, fallförebyggande arbete och utvecklingsarbete med Region Skåne. Arbetet med en tjänsteplattform för utvecklingen av välfärdstekniktjänster och målbilder för särskild boende och ordinärt boende kommer att påbörjas under året. Vidare

kommer mobilitet i hemtjänst och utrullningen av Wifi inom organisationen vara viktiga mål under året.
IT-samordning
För att kunna möta den ökande volymen av enheter som behövs i verksamheterna finns ett behov av ökad
samordning och en resursförstärkning. Under året kommer utbyte av datorer att ske enligt lagd plan.
Malmö stads Larmcentral
Komplett införande av larmmottagningssystemet Interview ska vara genomfört under 2019 (avseende inbrottslarm, personlarm och trygghetslarm). Planeringen inför ombyggnationen av larmrummet påbörjas
under 2019. Verksamheten är även involverad i delprojektet med utrullningen av smarta mobiler till hemtjänsten under våren, samt införandet av nyckelfria lås när den nya upphandlingen förväntas vara klar.
Forskning och utveckling
Under 2019 genomförs bland annat två projekt/studier inom ramen för förvaltningens FoU-koordinatorers handlingsplan:
1. Följa utvecklingen av utökad sjukvård i ordinärt boende ur ett anhörigperspektiv
Uppdraget från kommunstyrelsen genomförs tillsammans med FoU-koordinator på funktionsstödsförvaltningen: ”Att följa utvecklingen och analysera kvalitativa och ekonomiska aspekter av utökad sjukvård i ordinärt boende ur ett anhörigperspektiv med beaktande av anhörig/närståendes upplevelse av kvalitet,
trygghet, nytta och konsekvenser av nytt arbetssätt.”. En rapport ska enligt tidplanen färdigställas under
våren 2019. Arbetet utförs till viss del med samarbetspartner på Malmö universitet.
2. Kvalitetsutveckling inom Särskilda boende i Malmö stad gällande måltidssituationen.
I kvalitetsutvecklingssyfte har 70 måltidsobservationer utförts under 2018 på särskilda boende för att hitta
förbättringsområden. Rutinen för måltider, måltidssituation samt riktlinjer för smakportioner har utvecklats och uppdaterats med FAMM (Fem Aspekter på MåltidsModell) som bas, samt att mallen för måltidsobservationer nu omarbetas utifrån rutinen. Under 2019 och framåt kommer arbetet med boendenas
implementering av rutinen att följas.
FoU ingår fortsatt under 2019 i samverkansavtalet Styrka med Malmö Universitetet; Forskningssamverkan
för en hållbar organisation, bygga broar mellan verksamheterna i Malmö stad och Malmö universitet.
Inom ramen för detta arbete kommer ett samarbetsavtal att skrivas gällande VFU (VerksamhetsFörlagd
Utbildning) gällande sjuksköterskestudenter och socionomstudenter.
Systematisk kvalitetsuppföljning för HVOF
Medicinskt ansvariga MAS och MAR ska under 2019 arbeta med kvalitetsförbättringar utifrån implementering av en ny modell - Systematisk kvalitetsuppföljning för HVOF. Detta görs i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Den nya modellen bygger på uppföljning genom kvalitetsdialoger och självskattning av
verksamheternas kvalitetsarbete.
Hälso- och sjukvårdsavtalet - utvecklingsavtal 2016–2020
Under 2019 sker en fortsatt inskrivning i den teambaserade vårdformen. Genomförandeplan för detta
följs regelbundet upp på Delregional samverkan mellan Malmö stad och Region Skåne.
Utvecklingsområde i avtalet är under 2019 rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning. Vidare sker fortsatt
utveckling kopplat till avtalet kring e-hälsa (NPÖ – nationell patientöversikt), struktur för samverkan på
lokalt plan samt kompetensutveckling och fortsatt arbete med tidvis sviktande patienter.
Utbildare
Förvaltningens utbildare kommer under 2019 göra förflyttnings- och personlyftsutbildningarna i block för
att tydliggöra lärande och pedagogik. Utbildarna har i uppdrag att även se över och utveckla introduktionsutbildningarna för nyanställd omvårdnadspersonal, både löpande under året och för sommarvikarier. Vidare ska utbildarna utveckla e-lärande i förkunskaper och uppföljningar inom de olika områdena samt
fortsatt digitalisering av kunskapstesterna.

Ramavtal privata boende
Malmö stad har ett ramavtal med sex st. privata särskilda boenden. Under våren 2019 kommer avtalsenliga
uppföljningar på boendena att göras och från augusti 2019 kommer avtalet att upphöra och avrop kommer att göras utifrån Kommunförbundet Skånes ramavtal.
Kommunikationsavdelningen
Kommunikationsarbetet syftar till att bygga förtroende för förvaltningen och dess verksamhet hos brukare, anhöriga, övriga Malmöbor, övriga delar av Malmö stads organisation samt myndigheter och aktörer
inom vård och omsorg i landet. Kommunikationen innehåller dels upplysning om vad verksamheten innehåller och hur vården och omsorgen fungerar, dels information om särskilda satsningar och utveckling.
Kommunikationen ska också hålla alla medarbetare uppdaterade om förvaltningens mål, värdegrund, prioriteringar, utmaningar, satsningar med mera.
På kommunikationsavdelningen finns även en enhet för nämnd- och ärendehantering. Enheten har det
övergripande ansvaret för att samordna och bereda ärenden till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, organisera nämndens sammanträden samt bistå den med olika stödfunktioner.
Under 2019 kommer kommunikationsverksamheten att särskilt fokusera på att utveckla nedanstående.
Ny intern kanal
I förvaltningen finns stora grupper medarbetare som inte alltid nås av de interna kommunikationsbudskap
som sprids via de befintliga kanalerna. För medarbetare i exempelvis hemtjänsten eller på ett vårdboende
kan arbetssituationen innebära att de sällan eller aldrig har möjlighet att läsa på intranätet Komin, Facebook eller liknande. Det digitala nyhetsbrevet som mejlas ut till alla medarbetare läses av knappt 50 procent.
Som ett sätt att nå fler medarbetare under 2019 erbjuds vårdboenden, hemtjänstgrupper och mötesplatser
digitala informationsskärmar. Skärmarnas bildyta kan delas upp i olika delar, varav exempelvis en visar förvaltningsövergripande information, en annan avdelningsinformation och en tredje information om arbetsplatsen.
Vissa vårdboenden har börjat använda Instagram som ett sätt att dokumentera foton på sina aktiviteter för
brukarna. Digitala skärmar kan vara ett sätt att synliggöra dessa bilder.
Kommunikation om mötesplatserna
Mötesplatserna för äldre är viktiga för att bryta ofrivillig ensamhet och erbjuda möjligheter till ett aktivt liv.
Kommunikationsavdelningen producerar tidningen ”Vi tillsammans” för mötesplatserna där deras aktiviteter presenteras som ett gemensamt program. I artikelform lyfts besökare och verksamhet fram med syfte
att locka nya grupper besökare. Tidningen delas ut av hemtjänsten och på alla vårdboenden.
Mötesplatserna är också aktiva i sociala medier och kommunikationsavdelningen utarbetar riktlinjer för
publicering i dessa medier.
Arbetsgivarvarumärket och kompetensförsörjning
För att säkerställa att förvaltningen alltid har medarbetare med rätt kompetens behövs ett systematiskt
strategiskt arbete med att formulera och kommunicera vad förvaltningen erbjuder som arbetsgivare.
Samarbetet mellan HR- och kommunikationsavdelningarna utgår från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens övergripande rekryterings- och employer branding-koncept ”Malmö behöver dig”. Det finns en
portal på hemsidan malmo.se, för konceptet och med den som bas har flertalet kampanjer tagits fram och
synts på reklamtavlor utomhus, på mässor, bussar, tåg och i sociala medier. Användningen av ambassadörer, som inspiratörer och förebilder, utgör också en viktig del i arbetet.
En översyn av rekryterings- och employer branding-kommunikationen kommer att göras under 2019, utifrån delvis nya utmaningar och förvaltningens ramberättelse.

Interkulturell kommunikation
I ett försök att nå fram till grupper med svaga eller inga kunskaper i svenska, och därmed bristande kännedom om den hjälp och det stöd förvaltningen erbjuder medborgare med behov, översätts en basinformation om vård och omsorg till ett flertal minoritetsspråk.
Översättningarna kan användas vid de första kontakttillfällena med blivande brukare och deras anhöriga,
men även som allmän upplysning till intresserade genom exempelvis kultur- och intresseföreningar.
Presskommunikation
Intresset för vård- och omsorgsfrågor bland journalister har ökat den senaste tiden liksom antalet insändare i dagspressen från brukare och anhöriga. Kommunikationsavdelningens två presskommunikatörer
servar journalister med faktaunderlag och guidar dem rätt i organisationen. De skriver pressmeddelanden
och svar på insändare i samarbete med verksamheten. De hjälper också till att utse talespersoner och vara
deras stöd inför mötet med journalist.
Tillsammans med fem andra förvaltningar i Malmö stad arrangerar kommunikationsavdelningen medieutbildningar för chefer och nyckelpersoner. Syftet är att dessa ska förstå hur journalister arbetar och hur medier fungerar. Målet är att cheferna ska känna sig bekväma i intervjusituationer och se journalistkontakter
som en möjlighet att informera om förvaltningens uppdrag.
Digitalisering
I förvaltningens strategi för digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa fastslås att förvaltningen ska ligga i
framkant inom området. Det arbetet kommer att formaliseras och växlas upp under 2019. Kommunikation spelar en viktig roll i mellanrummen mellan verksamhetsansvariga – medarbetarna – tekniken – och
brukarna.
Kommunikationsavdelningen inleder därför ett närmare samarbete med den strategiska utvecklingsavdelningen samt stadskontorets utsedda förändringsagenter, med fokus på målgruppstänk, redaktionell/språklig översyn samt helhetsperspektiv. Twitter kommer att användas som en spjutspetskanal för både omvärldsspaning och spridning av förvaltningens budskap och satsningar inom digitalisering. Ur ett längre
perspektiv öppnar digitaliseringen upp för nya kommunikationsmöjligheter, till exempel utifrån insamling
av öppna data.

Befolkningsutvecklingen i tabellen är baserad på befolkningsprognosen som är framtagen och beräknad
april 2018 och som ligger till underlag för kommunfullmäktiges resurstilldelning 2019. Befolkningen prognostiseras att minska i åldersgruppen 85 år - år fram till 2020 och därefter sker en ökning ett antal år
framåt.
Kommunbidrag
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har erhållit kommunbidrag från kommunfullmäktige med
3 080 991 tkr för helåret 2019. Under 2018 erhöll nämnden kommunbidrag med 2 983 310 tkr. Ökningen
av kommunbidraget för 2019 är 97 681 tkr eller 3,27 procent.
I ökningen ingår ett utökat kommunbidrag om 15 038 tkr för bemanning och för ökad trygghet, kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Resurserna ska bland annat användas till att minska antalet delade turer
och minska de osäkra anställningarna.
För 2019 har nämnden fått 89 483 tkr i pris och lönekompensation, vilket motsvarar 3,0 procent.
På grund av minskning i demografin har nämnden fått minskat kommunbidrag med 6 291 tkr, se tabellen
"Befolkningsutveckling". Det innebär att en minskning av verksamhetens kostnader måste genomföras
under 2019 för att möta det minskade behovet enligt befolkningsprognosen.
I kommunbidraget för 2019 finns medel för införande av arbetskläder.
Under 2015–2018 har nämnden erhållit statsbidrag med 53 000 tkr per år för ökad bemanning inom vård
och omsorg. Detta statsbidrag upphör vid utgången av 2018. Nämndsbudgeten för 2019 innehåller alltså
inte detta statsbidrag eller någon annan kompensation. Det är oklart om nämnden får någon kompensation från staten eller kommunfullmäktige under 2019. Om nämnden inte får någon kompensation under
2019 behöver kostnaderna minska med motsvarande.

Som grund för budgeterade volymer 2019 ligger utfallet av genomsnittliga volymer januari-november 2018
med hänsyn tagen till befolkning 2019 enligt befolkningsprognos som är framtagen våren 2018.
Myndigheten är den avdelning som beslutar om de olika insatserna till brukarna. Genom att minska antalet
platser i särskilt boende och minska antalet timmar i ordinärt boende kan nämnden möta det minskade
kommunbidraget utifrån befolkningsprognosen.

Budgeterade volymer 2019 avseende särskilt boende minskar med 34 platser eller 1,71 procent. Det är i de
äldsta åldersgrupperna som minskningen sker enligt befolkningsprognosen.
Antalet timmar i ordinärt boende exklusive larm minskar under 2019 med 37 664 eller 1,47 procent. För
brukare som enbart har larm utgår ingen extra ersättning till verksamheten. Denna ersättning ingår i ordinarie timpris.
Behovet av antalet korttidsplatser budgeteras minska med 6 platser eller med 2,84 procent under 2019.
Förvaltningens vårdplaneringsteam arbetar tillsammans med förstärkt hemrehabilitering, hemtjänst och
hemsjukvård för att brukarna i högre grad ska kunna återgå till ordinärt boende.
Ersättningsmodell
Budget för kostnader där verksamheten har små möjligheter att påverka lyfts från avdelningarna och läggs
förvaltningsövergripande, t ex kostnader för IT-system, inköp av datorer och kostnader för fackliga företrädare.
Kommunbidraget finns budgeterat på avdelningen för myndighet. Därifrån betalas det ut ersättning till
övriga avdelningar med undantag av övrig gemensam verksamhet och stab som har eget kommunbidrag.
Under 2018 infördes nya ersättningsmodeller för respektive verksamhet. Anledningen var att likställa för
medborgarna och förenkla för verksamheterna och dess chefer och för att få ett mer effektivt resursanvändande.
Under 2019 kommer särskilt boende, som under 2018, att få ersättning med ett anslag utifrån 97 procents
beläggningsgrad. Budgetansvar för kostnader som inte är påverkningsbara för sektionscheferna lyfts upp
en nivå.
Ordinärt boende kommer att vara prestationsersatt och alla hemtjänstgrupper får samma timersättning
oavsett geografiskt läge. Denna ersättningsmodell gällde också för 2018. Myndigheten är den som beviljar
antalet timmar beroende på behovet hos brukaren. På samma sätt som särskilt boende kommer de icke
påverkbara kostnaderna för sektionscheferna att lyftas upp till nästa nivå.
Korttidsboenden kommer som under 2018 vara prestationsersatta, vilket innebär att de får ersättning per
plats och dygn utifrån faktisk beläggning.
Avlösning, ledsagning och kontaktperson kommer från och med 2019 att vara prestationsersatt. Verksamheten var under 2018 anslagsfinansierad.

I övrig gemensam verksamhet finns bland annat budgeterat gemensamma kostnader för IT-systemen,
posthantering och fackliga företrädare. Här finns även budgeterat kostnader för arbetskläder, digitalisering
och för kompetensutveckling. Staben består av ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, kommunikationsavdelningen och strategiska avdelningen.
Förändringen på myndigheten med 13,98 procent beror till största delen på att 15 befattningar har flyttats

från ordinärt boende till myndigheten. Det är sjuksköterskor och rehabpersonal. Anledningen är att skapa
en effektivare vid biståndsbedömning.
Förändringen på gemensam verksamhet med 12,07 procent beror på att vissa gemensamma kostnader har
överförts från verksamheten samt att bland annat budget för digitalisering och kompetensutveckling har
förstärkts.
Ekonomiska risker
All verksamhet har i budgeten erhållit kompensation för löneökningar och övriga prisökningar.
Det kommer att råda en allmän ekonomisk återhållsamhet i hela nämnden på motsvarande sätt som under
2018. På grund av att den äldre befolkningen kommer att minska under 2019 har nämnden erhållit mindre
kommunbidrag på 6 291 tkr. Verksamheterna måste anpassa sig efter detta för att få en budget i balans.
Respektive avdelning måste anpassa sig till den ersättning som erhålls från myndigheten för att få en budget i balans.
För närvarande är det oklart om det utgår kompensation för statsbidraget avseende ökad bemanning. Om
inte nämnden erhåller statsbidrag eller kommunbidrag på 53 000 tkr för ökad bemanning krävs åtgärder i
verksamheten med motsvarande kostnadsminskning.

I prognosen för 2018 ingår statsbidrag för ökad bemanning, 53 000 tkr vilket påverkar förändringen avseende både intäktssidan, lönekostnader och PO-pålägg.

Investeringsramen för 2019 är 38 500 tkr. Jämfört med 2018 är det en ökning med 6 550 tkr. Prognosen
för 2018 är 15 000 tkr då en del planerade investeringar blivit försenade.
Nämnden avser bland annat att investera i:
· Ombyggnad och tillbyggnad av lokaler
· Interna larm i särskilt boende
· Klädskåp
· Nyckelskåp
· Utbyte switchar och Wifi

