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Sammanfattning
Mål
Nämnden kommer att, utifrån det ansvar som kommunfullmäktige har beslutat genom nämndens
reglemente, och i övrigt det som kan hänföras till nämndens grunduppdrag, bidra till de förflyttningar som
staden som helhet behöver åstadkomma under resterande mandatperiod. Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden har genom kommunfullmäktiges budget fått sammanlagt fyra mål riktade till sig; ett mål
under målområdet Stadsutveckling och klimat, samt tre mål under målområdet En god organisation. Målen följs
upp genom sammanlagt 10 indikatorer, under vilka flera aspekter av indikatorn kommer att följas upp och
ligga till grund för en sammanvägd bedömning av förflyttningen. Under det senare målområdet finns även
fyra uppdrag riktade mot nämnden, vilka ska uppfyllas tillsammans med alla nämnder inom staden och
samordnas av stadskontoret.
Plan för verksamheten
Ambitionen är en effektiv förvaltning som tillgodoser behov hos målgruppen med en service av hög
kvalitet. Tillitsbaserad styrning och ledning bygger bland annat på ett tillvaratagande av medarbetarnas och
chefernas kompetens och stora engagemang varje dag. Nämnden arbetar utifrån fem fokusområden, där
de tre; Kompetensförsörjning, Ledarskap och Medarbetarskap, Digitalisering och välfärdsteknik, utgör förutsättningar
för de övriga två som adresserar Kvalitet i verksamhet samt Förebyggande insatser.
Ekonomi
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har erhållit 3 210 892 tkr i kommunbidrag från kommunfullmäktige
för helåret 2020. Ökningen av kommunbidraget för 2020 är 128 589 tkr eller 4,17 procent.
Nämnden har erhållit full kompensation för förändring i demografin, motsvarande 14 490 tkr. Sveriges
Kommuner och Regioner gör bedömningen att pris- och löneökningen 2020 förväntas uppgå till 2,7
procent. Nämnden har erhållit 46 499 tkr i pris- och lönekompensation vilket motsvarar 1,5 procent. Om
ökningstakten för pris- och lön blir enligt SKR:s prognos innebär det ett effektiviseringskrav motsvarande
ca 37 000 tkr.
I ökningen ingår en förstärkning på 50 000 tkr som kompensation för att det riktade statsbidraget på
53 000 tkr avseende förstärkt bemanning som försvunnit. För denna del har nämnden inte erhållit prisoch lönekompensation.
I nämndsbudgeten har all verksamhet med undantag för staberna ersatts med pris- och lönekompensation
motsvarande 2,5 procent. Staberna har ersatts med pris- och lönekompensation motsvarande 1,9 procent.
Nytt ramavtal avseende externa särskilda boende och korttidsplatser genererar minskade kostnader
motsvarande 13 600 tkr.
Kostnader för HSL-verksamheten inom ordinärt boende har ökat under 2019 till följd av bland annat att
mer avancerad sjukvård sker i hemmet. Budgeten för HSL-verksamheten inom avdelningen för ordinärt
boende har förstärkts med 5 000 tkr och hjälpmedelsbudgeten har förstärkts med 5 000 tkr. Avdelningen
för särskilt boende har förstärkts med 7 500 tkr för att finansiera vikarietäckning den 6:e semesterveckan.
I budget 2020 minskas ramen för avdelningen för hälsa- och förebyggande tillfälligt med 2 000 tkr och
budgeten för löpande inre fastighetsunderhåll motsvarande 2 000 tkr tas tillfälligt bort.
Obalansen i budgeten motsvarar 15 700 tkr vilken fördelas ut proportionellt till avdelningarna för
kortsiktiga besparingar. Exempel på kortsiktiga besparingar är vakanshållning, minskade kostnader för
kurser och konferenser samt att verksamheterna avvaktar med vissa inköp. Obalansen motsvarar en
besparing/effektivisering på 0,5 procent i verksamheten.
Under 2020 kommer förvaltningen återkomma till nämnden med underlag för långsiktiga
effektiviseringar/besparingar.
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Nämndens ansvar
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är, tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden och
funktionsstödsnämnden, en av tre socialnämnder i Malmö.
Grunduppdraget definieras av:




Lagar - huvudsakligen socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Ett antal författningar varvid särskilt kan nämnas SOFS 2011:9 om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete enligt vilken nämnden har antagit en egen sådan.
Reglementet, beslutat av Kommunfullmäktige, i vilket nämndens ansvar regleras.

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.
Nämndens förvaltning är
organiserad i fyra
verksamhetsavdelningar
och fyra
stabsavdelningar.
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Kommunfullmäktigemål
Mål
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har genom kommunfullmäktiges budget fått sammanlagt fyra mål
riktade till sig; ett mål under målområdet Stadsutveckling och klimat, samt tre mål under målområdet En god
organisation. Under det senare målområdet finns även fyra uppdrag riktade mot nämnden, vilka ska
uppfyllas tillsammans med alla nämnder. Arbetet ska samordnas och ledas av kommunstyrelsen.
Nämnden kommer, utifrån det ansvar som kommunfullmäktige har beslutat genom nämndens reglemente,
och i övrigt det som kan hänföras till nämndens grunduppdrag, att bidra till de förflyttningar som staden
som helhet behöver åstadkomma under resterande mandatperiod.
Målen i kommunfullmäktiges budget (KF-mål) är knutna till stadens arbete med Agenda 2030 och de 17
prioriterade målen. För varje KF-mål återges därför de Agenda 2030-mål som är aktuella.
Indikatorer
Nämnden har valt att ange ett antal indikatorer under respektive kommunfullmäktigemål, sammanlagt 10
stycken. I planeringskommentaren under varje indikator anges ett antal kvalitativa och/eller kvantitativa
delar/aspekter av indikatorn. Dessa aspekter beskriver dels prioriterade delar av nämndens verksamhet
som relaterar till målet och där en förflyttning är önskvärd, men förväntas också genom uppföljning under
mandatperioden sammantaget beskriva
förflyttningen för indikatorn. För varje
aspekt anges en önskad förflyttning. Vid
bedömningen av indikatorn,
sammanvägs förflyttningarna av delarna
för att sammanfattas och kvalitativt
bedömas, enligt anvisningarna, utifrån
kriterierna förbättring, försämring, ingen
uppmätt förändring eller ingen tillgänglig data.
I anvisningarna till målavsnittet och till angivandet av nämndens indikatorer står att:
Vid valet av indikatorer ska perspektiven jämställdhet, jämlikhet och barnrätt integreras så att indikatorerna visar
eventuella skillnader mellan olika befolkningsgrupper då det är relevant.
Då nämndens målgrupp inte omfattas av barn, kommer därför inte perspektivet barnrätt finnas med.
Perspektiven jämställdhet och jämlikhet kommer att beaktas. Nämnden har för avsikt att under
mandatperioden utveckla framtagandet och användandet av socioekonomisk statistik i syfte att kunna
analysera och beskriva eventuella utmaningar i arbetet med att säkra en jämställd och jämlik vård och
omsorg.
Samarbeten
För samordning av linjeverksamheten kommer nämnden att medverka i framförallt ett, av de i
kommunfullmäktiges budget angivna fyra (kluster-) områdena, vilket benämns arbete och socialt förebyggande.
Samverkan kommer även att ske med andra nämnder och bolag i arbetet med att bidra till
kommunfullmäktiges mål och uppdrag.
Nedanstående bild ger en översikt av hur nämnden och förvaltningen styr och leder verksamheten utifrån
brukarens behov och utifrån servicens olika delar.
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Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser
Agenda 2030 fokus på
7 Hållbar energi för alla
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
12 Hållbar konsumtion och produktion
13 Bekämpa klimatförändringarna

Agenda 2030 verkar även för
3 God hälsa och välbefinnande
6 Rent vatten och sanitet för alla
11 Hållbara städer och samhällen
14 Hav och marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Nämnden kommer att arbeta för att minska växthusgasutsläppen genom de utvecklingsområden inom
verksamheten som har störst potential att bidra till kommunfullmäktigemålet. Därför kommer nämnden
att arbeta för att en omställning sker till mer hållbara resor och transporter samt att inköpen och
hanteringen av mat sker mer hållbart.
Nämnden ser inte att det finns målkonflikter mellan det som nämnden uppgett som bidrag till att uppfylla
kommunfullmäktigemålet och andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning.
I arbetet kommer nämnden att samarbeta med miljönämnden och serviceförvaltningen.
Indikator

Önskat utfall 2022

Växthusgasutsläpp från livsmedel
Planeringskommentar mandatperiod
För hälsa- vård- och omsorgsnämnden är arbetet med livsmedel en viktig del som kan bidra till minskade
växthusgasutsläpp. Indikatorn planeras att mätas genom att följa


koldioxidekvivalenter per kg inköpta livsmedel, som ska minska.



arbetet med mat och matsvinn, förflyttning framåt
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Indikator

Önskat utfall 2022

Minskade växthusgasutsläpp från livsmedel
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är en av Malmö stads största inköpare av livsmedel. Vilka livsmedel nämnden
väljer att köpa och konsumera har stor påverkan på mängden utsläpp av växthusgaser. För att vara en föregångare
och minska sina växthusgasutsläpp behöver nämnden därför se över och justera sina inköp av livsmedel.
Förutom att titta på vilka livsmedel som köps in behöver också nämndens verksamheter i större utsträckning arbeta
för att matsvinnet blir så litet som möjligt. Indikatorn planeras att mätas genom att följa koldioxidekvivalenter per kg
inköpta livsmedel, som ska minska från 2019 års nivå. Dessutom kommer indikatorn att följas upp kvalitativt via
arbetet med mat och matsvinn.
Analys och kvalitativ bedömning av förflyttningen kommer att genomföras till delårsrapport och årsanalys.
Vid mandatperiodens slut ska bedömning göras om en helt tillfredsställande förflyttning har skett.
Växthusgasutsläpp från resor och transporter

Planeringskommentar mandatperiod
För hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är taxiresor, flyg och resor med egen bil viktiga delar som kan minska
växthusgaserna. Indikatorn planeras att mätas genom att följa statistik över


genomförda resor med taxi, antal ska minska



genomförda resor med flyg, antal och antal kilometer ska minska



genomförda resor med egen bil, antal kilometer ska minska

Minskade växthusgasutsläpp från resor
Ett sätt för nämnden att påverka sina växthusgasutsläpp är genom val av transporter. Stora delar av medarbetarna i
nämndens verksamhetsområden rör sig med cykel, till fots eller genom kollektivtrafik i Malmö men andelen kan och
ska öka. Flygresor, taxiresor och resor med egen bil är de färdmedel som främst ger växthusgasutsläpp och behöver
därför minska. Indikatorn planeras att mätas genom att följa statistik över genomförda resor med flyg, taxi och egen
bil som ska minska från 2019 års nivå.
Analys och kvalitativ bedömning av förflyttningen kommer att genomföras till delårsrapport och årsanalys.
Vid mandatperiodens slut ska bedömning göras om en helt tillfredsställande förflyttning har skett.

Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa
en god arbetsmiljö och trygga anställningar
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

3 God hälsa och välbefinnande

1 Ingen fattigdom

5 Jämställdhet

10 Minskad ojämlikhet

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt

Planeringskommentar mandatperiod
Malmö stad är en stor arbetsgivare både regionalt och lokalt i Malmö. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
är en av Malmö stads största förvaltningar med ett stort antal anställda. Medarbetarna utgör tillsammans
nämndens största tillgång för att kunna utföra grunduppdraget med en service av hög kvalitet.
För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare både idag och i framtiden behövs ett stort fokus på att
fortsätta skapa goda arbetsförutsättningar för medarbetare och chefer att kunna utföra sina uppdrag. Detta
utgör också förutsättningar för god arbetsmiljö och kvalitet i verksamheten. En trygg anställning är en av
flera viktiga förutsättningar för att kunna utföra ett gott arbete. Nämnden arbetar mot en
heltidsorganisering med en ökad andel tillsvidareanställningar, en minskning av andelen timanställningar,
samt arbetar för att bli självförsörjande där förvaltningen idag nyttjar bemanningsföretag. Arbetet med en
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professionell och kvalitativ bemanning utifrån nya principer innefattar en större flexibilitet och ett
utvecklat samarbete inom förvaltningen med beaktande av kontinuitet för brukaren.
Nämnden har påbörjat ett särskilt utvecklingsarbete för chefer i första linjen, med fokus på att skapa
förutsättningar för ett mer nära ledarskap.
Utvecklingsarbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare innebär bland annat analyser utifrån kön och
utifrån arbetet med så kallat aktiva åtgärder - arbetet utifrån diskrimineringslagen som ska förebygga en
diskriminerande personalpolitik.
Nämnden ser inte att det finns målkonflikter mellan det som nämnden uppgett som bidrag till att uppfylla
kommunfullmäktigemålet och andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning.
I arbetet kommer nämnden att samarbeta med Kommunstyrelsens förvaltning; avdelningen för HR på
stadskontoret och avdelningen för Hållbarhet och analys.
Indikator

Önskat utfall 2022

Trygga anställningar

Planeringskommentar mandatperiod
För hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är arbetet med att kunna erbjuda trygga anställningar en viktig del för att
fortsätta stärka attraktionskraften som arbetsgivare. Indikatorn trygga anställningar kommer att följas upp genom
statistik över


Heltider och deltider, där andelen heltider ska fortsätta öka från 2019 års nivå. I maj 2021 ska andelen
heltidsanställda uppgå till 90 % enligt Malmö stads målsättning, vilket är en stor och utmanande förflyttning
som ska ske på relativt kort tid.



Visstidsanställningar och tillsvidareanställningar, där andelen tillsvidareanställningar ska bibehållas eller
öka från 2019 års nivå



Andel timavlönade, där andelen timavlönade timmar ska minska från 2019 års nivå

Trygga anställningar
Trygga anställningar ger förutsättningar för ökad kontinuitet i verksamheten och därmed bättre förutsättningar för
ett kvalitativt arbete. Ambitionen är att öka andelen heltider samt minska andelen timavlönade timmar.
Analys och kvalitativ bedömning av förflyttningen kommer att genomföras till delårsrapport och årsanalys.
Till årsanalysen analyseras resultaten också utifrån jämställdhetsperspektiv (kön).
Vid mandatperiodens slut ska bedömning göras om en helt tillfredsställande förflyttning har skett.
Goda arbetsförutsättningar

Planeringskommentar mandatperiod
För hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är arbetet med att erbjuda goda arbetsförutsättningar en viktig del i att
kunna vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare både idag och i framtiden. Indikatorn utgör en av flera viktiga faktorer
för god arbetsmiljö. Effekterna för medarbetarna mäts framförallt genom den årliga medarbetarundersökningen.
Resultaten av enkäten kommer i slutet av året och följs upp utifrån:


Hållbart Medarbetar-Engagemang (HME), resultat totalt, vilket ska vara samma eller öka från 2019 års
resultat



Organisatorisk och social arbetsmiljö, vissa frågor som beskriver viktiga aspekter för arbetsmiljö, På vår
arbetsplats har vi…

1. bra samarbete/teamarbete
2. positivt socialt klimat
3. utvecklad kommunikation och informationsflöde
4. en bekräftande och erkännande kultur
5. möjlighet till medinflytande/delaktighet, till exempel via arbetsplatsträffar (APT)
6. lagom arbetstempo och arbetsbelastning
7. möjlighet att få det stöd vi behöver i arbetet
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Indikator

Önskat utfall 2022

8. en chef som är tillgänglig
Analys och kvalitativ bedömning av förflyttningen kommer att göras till årsanalys. Analys görs utifrån vissa
yrkesgrupper samt utifrån jämställdhet (kön).
Vid mandatperiodens slut ska bedömning göras om en helt tillfredsställande förflyttning har skett.
Chefers förutsättningar

Planeringskommentar mandatperiod
För hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är arbetet med att ge chefer goda förutsättningar en av de viktigare
faktorerna för att bli en attraktiv arbetsgivare och för att skapa en god arbetsmiljö. Indikatorn planeras att följas upp
genom


Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), för gruppen sektionschefer, som ska vara fortsatt hög eller öka



Personalomsättning bland första linjens chefer, ska minska



Fråga om arbetsbelastning i medarbetarundersökningen, för gruppen sektionschefer, resultat som ska
förbättras.

Resultaten ovan följs upp utifrån jämställdhet (kön).
Chefers förutsättningar
Förvaltningen har den lägsta ledartätheten i jämförelse med övriga förvaltningar inom staden vilket utgör en av de
större utmaningarna när det gäller att skapa en god arbetsmiljö för första linjens chefer och deras medarbetare.
Ambitionen att få fler chefer som har ett lägre antal medarbetare kombineras med ansträngningar att skapa ett
adekvat stöd till cheferna.
Bilden nedan illustrerar några av de uppgifter som sektionschefer ska hantera och /eller rapportera.
Chefens olika arbetsområden och utmaningar

Första linjens chefer behöver förutsättningar för att minska andelen av arbetstiden som går åt till administration till
förmån för ett närmare ledarskap. Det finns därför också ett samband mellan det större övergripande arbetet som
förvaltningen behöver göra som redovisas under uppdraget att minska onödig administration och chefers
förutsättningar. Ett särskilt utvecklingsarbete har påbörjats för att skapa förutsättningar för ett mer nära ledarskap.
Inriktningen är att i större utsträckning avlasta från rapporterings-, dokumentations- och planeringsuppgifter genom
administrativt stöd och mindre krav från förvaltningscentrala nivåer. Detta är därför en av flera avgörande faktorer
för att skapa kvalitet i verksamheten.
Indikatorn följs upp och analyseras för kvalitativ bedömning av förflyttningen till delårsrapport och årsanalys.
Vid mandatperiodens slut ska bedömning göras om en helt tillfredsställande förflyttning har skett.
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Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Agenda 2030 fokus på
4 God utbildning för alla
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt

Agenda 2030 verkar även för
11 Hållbara städer och samhällen
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Medarbetarna utgör tillsammans nämndens största tillgång för att kunna utföra grunduppdraget med en
service av hög kvalitet. Nämnden står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning inom vissa
yrkeskategorier. Den nationella bristen på sjuksköterskor påverkar också nämndens tillgång till
sjuksköterskor. Förvaltningen arbetar med en plan för hur fler sjuksköterskor kan tillsvidareanställas och
samtidigt minimera behovet av bemanningsföretag. En nationell utredning om reglering av yrket
undersköterska pågår och nämnden avvaktar resultatet för att se hur detta kan komma att påverka det
framtida kompetensförsörjningsarbetet.
Arbetet med rekrytering samlas under HR-avdelningens bemanning, rekrytering och anställningsenhet för
att skapa bättre förutsättningar för ett kvalitativt och effektivt rekryteringsarbete. Etablerade arbetssätt och
strukturer för kompetensförsörjning utmanas. Förvaltningen arbetar för att hitta arbetssätt som kan möta
de nya förutsättningarna, bland annat genom ett större fokus på öppenhet, inkludering och mångfald.
Nämnden ska de närmaste åren gå från att vara en deltidsorganisation till att bli en heltidsorganisation.
Heltidsorganiseringen är en av flera viktiga faktorer för att vara en attraktiv arbetsgivare. Möjlighet att
arbeta heltid bidrar också till att skapa bättre förutsättningar för en ökad jämställdhet då merparten av de
anställda undersköterskorna och vårdbiträdena är kvinnor. Omställningsarbetet till en heltidsorganisation
ställer höga krav på en effektiv bemanningsplanering och flexibilitet. Detta sker genom projektet Kvalitativ
bemanning som påbörjades under 2019.
Nämnden ser att det kan finnas en målkonflikt mellan en god ekonomi och att öka andelen
heltidsanställda. Heltidsanställningar ger flera värden men ökar även kostnaderna.
Nämnden kommer också att arbeta med en sammanhållen kompetensutveckling, genom ett nybildat
kompetenscentrum. Kompetenscentrum kommer arbeta med effektivisering av lärprocesser utifrån
evidens som innefattar lärande på arbetsplatsen, webbaserad utbildning, utvecklad introduktion och
samverkan med lärosäten med fokus på de brukarnära yrkeskategorierna. Ett arbete kommer också att ske
för att stärka professionalisering av grupperna vårdbiträden, undersköterskor och legitimerade yrken inom
nämnden.
I arbetet med att bidra till målet kommer nämnden att samarbeta med Kommunstyrelsens förvaltning,
avdelningen för HR på stadskontoret och med utbildningsinstitutioner och företag som erbjuder
utbildningar och stödsystem.
Indikator

Önskat utfall 2022

Kompetensförsörjning
Planeringskommentar mandatperiod
För hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är arbetet med kompetensförsörjningen en av de viktigare utmaningarna för
att kunna tillgodose behoven hos målgruppen. Indikatorn kommer att följas upp utifrån


Gapet, det vill säga differensen mellan en behovsanalys jämfört med en analys över tillgänglig kompetens.
Differensen ska minska.



Bemanningsföretag, omfattning av användning, ska minska. Följs genom kostnader och andel arbetad tid
utförd av sjuksköterskor genom bemanningsföretag.



Personalomsättning, som ska minska, följs genom antal som börjat och slutat för utvalda yrkeskategorier
inklusive sektionschefer



Avgångsenkät/avgångssamtal, analys av tillgängligt material.
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Indikator


Önskat utfall 2022
Interna utbildningsinsatser riktade mot olika yrkesgrupper

Kompetensförsörjning
För att kunna planera kompetensförsörjningen görs varje år en så kallad Gap-analys, som jämför resultat av
behovsanalys med tillgång till kompetens. En minskning av skillnaden utgör en av de större utmaningarna för
nämnden. Genom att nämnden anställer fler sjuksköterskor minskar behovet av inhyrda från bemanningsföretag
vilket ger förutsättningar för en högre personkontinuitet över tid.
En lägre personalomsättning, särskilt inom vissa yrkesgrupper, är viktigt för effektiviteten och stabiliteten i
organisationen. Det är därför också viktigt att förstå vilka orsaker som ligger till grund för att medarbetare och
chefer slutar inom förvaltningen.
Utbildningsinsatser ska riktas till de medarbetare som bäst behöver det utifrån behov hos brukare, patienter och
anhöriga samt för att upprätthålla och utveckla kvaliteten av insatserna.
Indikatorn följs upp och analyseras för kvalitativ bedömning av förflyttningen till delårsrapport och årsanalys. Analys
görs utifrån jämställdhet (kön) avseende gap-analys, personalomsättning och avgångsenkät/samtal.
Vid mandatperiodens slut ska bedömning göras om en helt tillfredsställande förflyttning har skett.

Kommunfullmäktigemål - Fler malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö
stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande,
rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

5 Jämställdhet

1 Ingen fattigdom

10 Minskad ojämlikhet

4 God utbildning för alla

11 Hållbara städer och samhällen
16 Fredliga och inkluderande samhällen

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13 Bekämpa klimatförändringarna
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Indikatorerna är valda med utgångspunkt i att de ska täcka in så stor del av nämndens uppdrag som
möjligt med ett fokus på vård och omsorgsresan. Indikatorerna har också ett tydligt fokus mot Malmöbon,
som kan vara både besökare på mötesplatser, brukare, patient eller anhörig. Jämställdhet och jämlikhet blir
naturliga delar att följa upp utifrån att indikatorerna kompletterar varandra och innehåller grundläggande
begrepp som när de analyseras kan visa på ojämlikhet och/eller brist på jämställdhet. Indikatorernas
innehåll och grund för uppföljning kommer att utvecklas under mandatperioden allt eftersom
förvaltningens arbete fortskrider.
Nämnden kommer under mandatperioden att fördjupa samarbetat kring individer som samtidigt får stöd
och hjälp från de två eller tre socialnämnderna. Ansvar och gränsdragningar utgör en utmaning som
behöver överbryggas för att kunna erbjuda en sammanhållen och kvalitativ service utifrån brukare och
anhörigas behov. Arbete sker genom en tydlig brukar- och anhörigfokusering där deras upplevelser och
synpunkter blir utgångspunkten för vad och hur vården och omsorgen ska utvecklas.
Nämnden har många olika samarbeten med externa aktörer. Redan upparbetade samarbeten som kommer
att fortlöpa är samarbetet med Region Skåne inom ramen för Lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och inom det mobila vårdteamet. Samverkan finns även med
Malmö universitet för att utveckla kvaliteten av den verksamhetsförlagda utbildning som sjuksköterskor
och socionomer har i förvaltningen. Det pågår också olika forskningsprojekt i samarbete med Malmö
Universitet. Nämnden samarbetar även med MKB och olika frivilligorganisationer inom ramen för att
minska ofrivillig ensamhet och isolering.
Nämnden ser inte att det finns målkonflikter mellan det som nämnden uppgett som bidrag till att uppfylla
kommunfullmäktigemålet och andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning.
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Nämnden arbetar med ett utvecklingsarbete för att följa upp kvaliteten i verksamheterna. Genom en
kvalitetsuppföljningsmodell som bygger på kvalitetsdialoger mellan medarbetare och chefer, skapas
möjligheter för kollegialt lärande och till att synliggöra vilka utvecklingsområden som finns för att säkra
kvaliteten. Kvalitetsdialogen sker bland annat utifrån att medarbetarna gör självskattning samt utifrån
löpande dialog med brukare och anhöriga.
Indikator

Önskat utfall 2022

Tillgänglighet till hälsa, vård och omsorg
Planeringskommentar mandatperiod
För hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är arbetet med tillgängligheten till förvaltningens service en viktig del i att
kunna leverera en god och likvärdig service. Indikatorn kommer att följas upp utifrån


Brukarundersökningen delar av enkäten som innefattar tillgänglighet, resultat ska öka



Fysisk tillgänglighet lokaler, ska öka



Samtal till Kontaktcenter, antal och typ av samtal, minskning avseende sökning av kontakt med
förvaltningen för brukare o anhöriga



Digital ansökan, processen med införande



Mötesplatser, förutsättningar för sociala sammanhang och gemenskap



Förebyggande arbete, insatser för att förbättra och bibehålla hälsotillstånd i alla verksamheter

Tillgänglighet
Tidigare brukarundersökningar, genomförd intervjustudie och kontakter med Malmöbor visar att förbättringar
behöver ske avseende hur, för vilka och på vilka sätt förvaltningen är tillgänglig för olika grupper av brukare,
anhöriga och Malmöbor. Tillgänglighet har en nära koppling till likvärdig vård och omsorg genom Malmöbors olika
förutsättningar och möjligheter att ta kontakt och framföra sina behov.
För brukarundersökningen är fokus på minskade skillnader i resultat mellan sektioner. Detta ska ske genom att de
områden som har lägst resultat ökar sina resultat.
Samtal till kontaktcenter kommer följas genom att ta del av den statistik som kontaktcenter förmedlar. Antalet
samtal som är riktade mot att få tag på specifika personer när man redan är brukare eller anhörig till brukare ska
minska.
Digital ansökan som ska införas är ett processmått för att öka tillgängligheten. Måttet är uppfyllt när digital ansökan
är möjlig / i drift.
Att följa upp effekten att individer upplever sig mindre ensamma och isolerade är svår att mäta. Mötesplatserna
kommer istället att följas upp genom redovisning av olika insatser, egna och tillsammans med andra aktörer, som
skapar förutsättningar för sociala sammanhang och gemenskap. Det handlar både om generella, riktade och
specifika insatser.
Ökad tillgänglighet vad gäller det förebyggande arbetet, vilket handlar om att förbättra eller bibehålla sitt
hälsotillstånd, redovisas genom årlig kartläggning av de förebyggande insatser som genomförs inom förvaltningens
samtliga verksamheter.
Indikatorn följs upp och analyseras för kvalitativ bedömning av förflyttningen till delårsrapport och årsanalys. Analys
görs utifrån jämställdhet (kön) avseende brukarundersökning och mötesplatser.
Vid mandatperiodens slut ska bedömning göras om en helt tillfredsställande förflyttning har skett.
Nöjdhet med omvårdnad, service och bemötande

Planeringskommentar mandatperiod
För hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är arbetet med nöjdhet med omvårdnad, service och bemötande en viktig del
i att kunna leverera en god och likvärdig service. Indikatorn kommer att följas upp utifrån


Brukarundersökningen, minskade interna skillnader



Enkät mötesplatser, likvärdiga upplevelser



Enkät korttiden, minskade interna skillnader



Kvalitetsuppföljningsmodellen, uppbyggande och genomförande av



Löpande brukar- och anhörigdialog, uppbyggande och införande av
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Indikator

Önskat utfall 2022

Nöjdhet
För brukarundersökningen kommer det framförallt att vara fokus på minskade skillnader mellan sektioner utan att
det totala värdet minskar eller att det högsta resultatet sänks. Skillnader mellan män och kvinnor kommer också
redovisas och ska minska.
I enkät för mötesplatser kommer bedömning göras utifrån skillnader i upplevelse i förhållande till kön och ålder.
I analys av enkät på korttiden kommer det vara fokus på minskade gap mellan olika korttidsboenden men även
mellan könen. Frågor med koppling till omvårdnad och bemötande kommer att vara viktiga.
Kvalitetsmodellen och löpande brukar- och anhörigdialog kommer under 2020 framförallt att fungera som
processmått. Bedömning av förflyttning sker utifrån att de två arbetssätten är införda och används.
Indikatorn följs upp och analyseras för kvalitativ bedömning av förflyttningen till delårsrapport och årsanalys. Analys
görs utifrån jämställdhet (kön) avseende brukarundersökningarna. Vid mandatperiodens slut ska bedömning göras
om en helt tillfredsställande förflyttning har skett.
Tillgodosedda behov

Planeringskommentar mandatperiod
För hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är möjligheten att möta målgruppens behov en avgörande del i att
Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska kunna uppleva en god och likvärdig service. Indikatorn kommer att
följas upp utifrån


Uppföljning biståndsbeslut, behålla om möjligt öka andelen



Tillgång till service och omsorg utifrån jämlikhetsaspekter, analys utifrån arbete som ska påbörjas



Kontinuitet, som förutsättning



Hälso- och sjukvårdsavtalet, inskrivna i mobilt vårdteam



Strategi för demensvård i Malmö stad, utvecklingen utifrån önskade lägen



Strategi för att motverka våld mot äldre i nära relation, utvecklingen utifrån önskade lägen



Plan för arbetet med Mänskliga rättigheter, utvecklingen utifrån inriktningar

Tillgodosedda behov
Uppföljning av biståndsbeslut är under 2020 ett processmått som framförallt ska säkerställa att uppföljningen av
biståndsbeslut görs i den omfattning som krävs för att skapa förutsättningar för kvalitet. Under 2019 följdes 87 % av
bistånden upp ordinärt boende, inriktningen är att behålla och om möjligt successivt öka andelen.
Tillgång till service och omsorg utifrån ett jämlikhetsperspektiv handlar om att under 2020 utreda om det finns
olikheter i tillgång till service omsorg mellan brukare i olika delar av staden relaterat exempelvis till skillnader i
inkomst.
Att bibehålla en hög grad av kontinuitet inom hemtjänsten är en förutsättning för att hålla en god kvalitet och
tillgodose brukarens behov. Kontinuiteten ska vara jämn och hög över tid oavsett var brukaren bor i staden.
Minskade skillnader i kontinuitet innebär att målet är uppnått.
Inskrivning i Mobilt vårdteam är en viktig förutsättning för att få behoven av hälso- och sjukvård tillgodosedda.
Andelen och antalet inskrivna behöver successivt öka och inom denna del kommer särskilt skillnader i staden följas
upp.
Strategierna för att motverka våld i nära relationer samt för demensvård ligger till grund för utvecklingen av
verksamheten utifrån specifika behov hos brukare och anhöriga. Strategierna är beslutade av nämnden.
Plan för arbetet med mänskliga rättigheter ligger till grund för att organisationen och servicen mot malmöbor och
brukare ska säkras utifrån jämställdhet och jämlikhet. Planen är beslutad av nämnden.
Indikatorn följs upp och analyseras för kvalitativ bedömning av förflyttningen till delårsrapport och årsanalys. Analys
görs utifrån jämställdhet (kön) avseende brukarundersökningarna. Vid mandatperiodens slut ska bedömning göras
om en helt tillfredsställande förflyttning har skett.
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Indikator

Önskat utfall 2022

Digital utveckling

Planeringskommentar mandatperiod
För en god upplevelse av hälsa-, vård- och omsorgsnämndens service är utvecklingen av digitala tjänster och
välfärdsteknik central. Utvecklingen kommer att följas genom förflyttningarna avseende:


Smarta digitala verktyg



Digital tillsyn/hemmonitorering



Digital signering av läkemedelslistor



Wifi säbo, utbyggnad



Digitala innovationer (undersöka möjligheter)



Digital ansökan mm som ryms inom digital plattform



Tillgänglig kultur för äldre (undersöka möjligheter)



Digitala möten, förutsättningar för

Digital utveckling
Smarta digitala verktyg handlar om att hemtjänstens medarbetare både ska ha tillgång till dokumentation och själva
kunna dokumentera oavsett plats. Den smarta mobilen innehåller även tillgång till e-lås och möjlighet till digital
signering. Målet är uppnått när smarta digitala verktyg används inom hemtjänst.
Digital tillsyn handlar om att bevara den enskildes integritet och självständighet genom att kunna göra tillsyn på
distans. Att erbjuda detta som ett alternativ till fysisk tillsyn skapar mervärden både för brukaren och för hur
resurserna används inom förvaltningen. Förflyttningen är tillfredsställande för brukare kan välja mellan fysisk och
digital tillsyn där detta är möjligt utifrån brukarens situation och behov.
Att det finns tillgång till wifi på alla särskilda boenden är en förutsättning för att kunna använda olika typer av
digitala redskap och hjälpmedel. Målet är uppnått när det finns wifi på alla särskilda boenden i egen regi.
Förvaltningen arbetar utifrån att digitala lösningar och innovationer kan skapa mervärden och ökad kvalitet i
verksamheten både för brukare, anhöriga och medarbetare.
Förflyttning för digital ansökan är tillfredsställande när digital ansökan är möjlig och i drift.
Att tillgängliggöra kultur för äldre handlar om att skapa möjligheter till upplevelser trots att möjligheterna att ta sig
till där kulturen finns är begränsade. Förvaltningen ska därför undersöka hur kulturen kan bli tillgänglig för brukare
på särskilda boenden.
Som ett led i att minska ej värdeskapande aktiviteter och att minska mängden transporter ska förvaltningen i högre
utsträckning använda sig av digitala möten.
Införandet av digitala signeringslistor kan bidra till minskade läkemedelsavvikelser.
Indikatorn följs upp och analyseras för kvalitativ bedömning av förflyttningen till delårsrapport och årsanalys. Vid
mandatperiodens slut ska bedömning göras om en helt tillfredsställande förflyttning har skett.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin
planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.
Öppenhet, inkludering och mångfald är betydelsefulla förutsättningar för en god organisation med en hög
kvalitet. Faktorerna är grundläggande för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna
säkerställa en god kompetensförsörjning. Det ligger även i fokus för att kunna klara uppdraget att leverera
en likvärdig och tillgänglig service och tillgodose nuvarande och framtida behov hos Malmöborna.
Nämnden uppmärksammar dessa strategiska frågor genom antagen Plan för arbetet med mänskliga rättigheter
2019–2022. För att skapa förutsättningar för långsiktigt arbete och möjligheter att anpassa insatser utifrån
förändringar i omvärlden och inom organisationen gäller planen under mandatperioden. Med planens
inriktningar som utgångspunkt planerar och genomför avdelningarna aktiviteter utifrån behov och
förutsättningar. Det förväntas leda till relevanta insatser och bättre förutsättningar för att integrera arbetet
i ordinarie kvalitets- och utvecklingsarbete. Därtill beaktas, där det är relevant, jämlikhet och jämställdhet i
nämndens indikatorer.
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Hälsa-, vård och omsorgsnämnden vill synliggöra att äldre personers livsvillkor kopplat till öppenhet,
inkludering och mångfald är en viktig fråga för hela Malmö stad. Åldersperspektivet och äldres behov
inom områden som exempelvis stadsutveckling, trygghet, delaktighet, folkhälsa, kultur och offentliga
miljöer angår hela staden. Nämnden avser att i samarbete med andra nämnder och under ledning av
stadskontoret och dess förvaltning bevaka dessa områden.
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att
samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden kommer inom ramen för processen gällande lokalbehovsplanen att
arbeta för att effektivisera nyttjandet av lokaler. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har efter att blivit en
fackförvaltning tagit över flertalet av de lokaler som de olika stadsområdena hade anskaffat. Sedan
nämndens bildande har ett flertal åtgärder genomförts för att förbättra lokalutnyttjandet och förbättra
effektiviteten. Enheter är nu samlokaliserade i högre grad vilket förbättrar lokalutnyttjandet och
resurseffektiviteten.
Utöver arbetet med lokalbehovsplanen kommer förvaltningen under perioden att arbeta fram
funktionsprogram för nämndens olika lokaltyper. På så sätt definieras behov, funktion och utformning av
lokalerna för att få fram ändamålsändliga och kostnadseffektiva lokaler.
Av de cirka 150 hyresavtal gällande lokaler som förvaltningen har, löper strax över 100 stycken ut under
de närmsta åren. Att så många avtal ska förhandlas om innebär en stor utmaning för förvaltningen, men
utgör samtidigt en möjlighet att i större utsträckning försöka styra avtalen i den riktning och utifrån de
behov som förvaltningen har nu och framöver. Förvaltningen har behov av många olika typer av lokaler.
Lokalerna och dess utformning ger i sig viktiga förutsättningar för att verksamheten ska kunna utföras
effektivt. Förbättrade lokaler inom den verksamhet som förvaltningen bedriver ger stora mervärden.
Nämnden kommer att samarbeta med andra nämnder, också under ledning av kommunstyrelsen.
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att
samarbeta för att minska onödig administration.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens utvecklingspotential gällande att minska onödig administration finns
dels inom förvaltningen men också gentemot andra förvaltningar och huvudmän.
Den interna administrationen är omfattande inom många av nämndens verksamheter och den till delar
onödiga administration får som störst konsekvenser i de brukarnära verksamheterna. Yrkesgrupperna har
olika stödsystem vilket innebär att dokumentation sker på flera ställen, både avseende den enskilde och
utifrån åtgärder och händelser. Systemen är inte i tillräcklig grad samordnade och ger inte möjlighet till att
övergripande följa trender inom grupper av patienter eller brukare utan för att få in denna typ av
information krävs istället manuell bearbetning och pinnstatistik. Nämnden kommer därför att se över hur
systemen i högre grad behöver ge förutsättningar för att skapa överblick både för grupper av brukare och
organisatoriska enheter för att därigenom kunna utveckla verksamheten mot högre kvalitet och
effektivitet. Effekten ska riktas mot att frigöra tid som upptas till administration till förmån för mer tid till
brukare och anhöriga.
Ett utvecklingsarbete som är pågående i förvaltningen är mobil dokumentation inom hemtjänsten vilket
innebär att information som hemtjänsten dokumenterat om den enskilde brukaren/patienten finns
tillgänglig i varje vård- och omsorgssituation samt att nödvändig dokumentation kan göras på plats.
Samarbetet med övriga nämnder, särskilt funktionsstödsnämnden behöver utvecklas. Gränssnittsfrågor
avseende ansvar och insatser ska tydliggöras och insatserna kring den enskilde samordnas.
Nämnden kommer att samarbeta med andra nämnder, också under ledning av kommunstyrelsen och dess
förvaltning.
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Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att
återkomma med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till
effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för
medarbetarna.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden arbetar för att införa välfärdstekniska lösningar och automatiseringar
genom att dra nytta av digitalisering på informations- och dokumentationsområdet samt vad gäller
lösningar i det brukarnära arbetet. Arbetet förväntas ge effektiviseringsvinster.
Nämnden har antagit en strategi för digitalisering och välfärdsteknik som ligger till grund för de kommande
årens arbete. Verksamheterna har identifierat behov av digitala lösningar utifrån både
patientsäkerhetsaspekter och effektiviseringsbehov samt av arbetsmiljöskäl. De digitala lösningarna
bedöms frigöra resurser för nuvarande och kommande behov av verksamhets- och kvalitetsutveckling.
Post- och telestyrelsen har tagit fram en så kallad digitaliseringssnurra. Denna ger ett underlag för att vid
införandet av ett urval av digitala tjänster bedöma effektiviseringsvinsterna. För hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden finns effektiviseringsvinster vid införandet av digital nattillsyn, digital medicinpåminnare
och digital nyckelhantering. De möjliga effektiviseringsvinsterna väntas öka över tid som en följd av att
befolkningen blir äldre och antalet hemtjänsttagare ökar. För den enskilde Malmöbon innebär olika
digitala lösningar en högre grad av självständighet och integritet.
Nämnden kommer särskilt att följa försök med, och i övrigt planerade införanden och utveckling av,
smarta digitala verktyg såsom digital tillsyn, digital signering av läkemedelslistor, tillgång till wifi i särskilt
boende, möjlighet till digital ansökan om bistånd, möjlighet till digitala möten och möjlighet till att ta del
av kultur genom digitala medier. En utveckling av digitala möten kan till delar ersätta fysiska möten. I
övrigt digitala innovationer kommer att följas och initieras i verksamheten.
De digitala systemen ska i än högre grad samordnas så att dubbeldokumentation kan undvikas. Utveckling
av lättillgänglig statistik genom stödsystemen ska stimuleras för att ge bättre analysverktyg för strategiska
beslut och planering.
Nämnden ska utöka sin digitala närvaro för de Malmöbor som nämnden möter inom ramen för sitt
uppdrag. Detta förväntas ge effekter i form av högre tillgänglighet, bättre information och högre
servicenivå.
Digitalisering och välfärdsteknik är ett verktyg som kan ge förutsättningar att nå de övergripande målen
för vård och omsorg. Nämnden kommer därför arbeta systematiskt med detta område för att vård och
omsorg i Malmö blir tryggare, smartare och effektivare.
Nämnden kommer att samarbeta med andra nämnder, också under ledning av kommunstyrelsen och dess
förvaltning.
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Plan för verksamheten
Fokusområden
Genom fem fokusområden arbetar förvaltningen med att både bidra till uppfyllelsen av
kommunfullmäktiges mål och med att utveckla den egna verksamheten. Fokusområdena anger på ett
tydligt sätt var ett särskilt fokus behöver finnas för att kunna möta både dagens och framtidens
utmaningar.

De tre fokusområdena Kompetensförsörjning, Ledarskap och medarbetarskap och Digitalisering och välfärdsteknik
utgör förutsättningar för att kunna uppfylla nämndens grunduppdrag där fokusområdena Kvalitet i
verksamhet och Förebyggande insatser utgör två viktiga hörnstenar. Till de fem fokusområdena finns flera olika
pågående och kommande utvecklingsarbeten. Inom områdena Kompetensförsörjning, Ledarskap och
medarbetarskap samt Digitalisering och välfärdsteknik finns beskrivningar av ambitioner och planering
under mål- och uppdragsavsnittet.
Förebyggande arbete
Förebyggande och hälsofrämjande arbete handlar om att Malmöborna ska må så bra som möjligt och ha
en så god livskvalitet så länge som möjligt. Helt enkelt att främja ett gott åldrande i staden. Frivillighet och
individens delaktighet och egna ansvar är viktiga utgångspunkter.
I samband med den nya förvaltningens organisering inrättades Avdelningen för hälsa och förebyggande.
Avdelningen ansvarar för hälsofrämjande och förebyggande arbete som syftar till att öka livskvaliteten för
Malmöborna inom nämndens ansvarsområde och kan bidra till att behovet av andra insatser på
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individnivå som nämnden ansvarar för skjuts framåt i tiden. Avdelningen riktar sina förebyggande insatser
mot framförallt ofrivillig ensamhet och fallförebyggande arbete. Avdelningen har även till uppgift att
stötta övriga verksamhetsavdelningar i det förebyggande arbetet som faller inom respektive avdelnings
ansvarsområde.
En utveckling av det förebyggande arbetet de kommande åren avser bland annat utveckling av utbud och
eventuellt öppettider och nya former av mötesplatser, utbyggd volontärverksamhet samt införande av ITfixartjänst för att motverka digitalt utanförskap och isolering. Verksamheten ledsagning och avlösning står
inför utmaningar avseende ett ökat antal månadsanställningar samt professionalisering av uppdragen vilket
ställer krav på kompetensutveckling och ledarskap i annan form än tidigare år.
Det finns ett behov av att se över bemanningen på dagverksamheter för att skapa en likvärdig verksamhet
i staden. Vidare finns det behov av en dagverksamhet för att möta behov hos gruppen unga äldre med
demenssjukdom.
Kvalitet i verksamhet
God kvalitet i den service, vård och omsorg nämnden bedriver utifrån Socialtjänstlagen och Hälso- och
sjukvårdslagen, är definierad av Socialstyrelsen. Där framgår att omsorgen, här omsatt till Malmö stad, ska
vara:
Säker – förhindra skador och upprätthålla patient- och rättssäkerhet.
Tillgänglig – ge rätt typ av service, vård och omsorg när det behövs, oavsett var i Malmö den enskilde bor
eller vem personen är. Det ska vara lätt för Malmöborna att få kontakt med förvaltningen.
Individanpassad – säkerställande av att individen, så långt det är möjligt, ska kunna välja när och hur stöd,
hjälp och annan service ska ges.
Jämlik – vård och omsorg ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda personens
värdighet.
Kunskapsbaserad – med hjälp av forskning och omvärldsbevakning ska nämnden ligga i framkant
utvecklings- och kunskapsmässigt.
Samarbetsbaserad – samverkan internt mellan förvaltningens avdelningar och andra förvaltningar och bolag
inom Malmö stad. Vidare innebär det samarbete med exempelvis universitet och högskolor, föreningar
och intresseorganisationer, Region Skåne, andra kommuner, Sveriges kommuner och Regioner,
Socialstyrelsen med flera statliga myndigheter.
Kvalitet i verksamhet handlar både om faktisk kvalitet, det vill säga hur väl vi uppfyller olika krav och
regelverk, och om upplevd kvalitet hos brukare, patienter och anhöriga.
Grundläggande faktorer
Det ständiga arbetet med kvalitet i verksamheten, vilar på ett antal grunder. Det handlar bland annat om
lagstiftning, samarbetsavtal med Region Skåne och förändrade behov hos brukare och patienter.
Lag och avtal
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har påverkat nämndens
arbetssätt och en förstärkning har skett för att kunna ta emot och säkerställa en trygg och säker hemgång
för den enskilde efter vistelse på sjukhus. Hälso- och sjukvårdsavtalet innebär en mer samordnad och
förbättrad vårdform för sköra äldre med behov av vård i hemmet eller på särskilt boende som inte kräver
slutenvårdens resurser. Nämnden kommer att arbeta för att öka antalet som är inskrivna i den mobila
vårdformen under 2020 och framåt.
Förändrade behov
I takt med den demografiska utvecklingen förutspås ett ökat behov av demensvård. För att skapa en
likvärdig och utvecklad demensvård pågår en översyn och utveckling av vården. En sammanhållen strategi
för demensvård har beslutats. Strategin syftar till att kartlägga nuläge och sätta upp mål för de kommande
årens demensvård och vad som behöver utvecklas för att uppnå målen. Strategin utgår från de nationella
riktlinjerna för demensvård.
Allt mer sjukvård sker i hemmet. Denna omställning innebär andra eller ökade uppgifter inom vård- och
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omsorgsarbetet.
Utvecklingen innebär ett behov av kontinuerlig kompetensutveckling för både hälso-och
sjukvårdspersonal, undersköterskor och vårdbiträden.
Kvalitetsfaktorer
Det finns några områden som utifrån evidens är belagt vara framgångsrika när det gäller
kvalitetsutveckling och vilka nämnden kommer att arbeta med framåt. Det handlar till exempel om att
utveckla dialog inom och mellan verksamhetens olika nivåer, att arbeta i tvärprofessionella team runt den
enskilde, att erbjuda ett tydligt och likvärdigt kontaktmannaskap, att ha ett fungerande anhörigstöd och att
regelbundet följa upp beslutade bistånd.
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Plan för ekonomin
Befolkningsutveckling
Åldersintervall

2019

2020

Förändring antal

Förändring %

20–64 år

209 254

213 039

+3 785

1,81

65–79 år

37 639

38 293

+654

1,74

80–89 år

11 301

11 261

-40

-0,35

90-år

2 839

2 870

+31

1,09

Befolkningsutvecklingen i tabellen är baserad på befolkningsprognosen som är framtagen och beräknad i
april 2019 och som ligger till underlag för kommunfullmäktiges resurstilldelning 2020.
Prognos över befolkningens utveckling kommande tio år
Malmö stads befolkningsprognos för 2019–2029 visar på att gruppen äldre från 65 år och uppåt utvecklas
olika beroende på åldersintervall. De yngsta äldre, det vill säga de i gruppen 65–79 år, förväntas växa med
18 procent eller 6 800 personer under prognosperioden. Bland de äldre så är det gruppen i åldersintervallet
80–89 år som förväntas växa allra snabbast. Totalt förväntas denna grupp växa med 32 procent, mer än
dubbelt så snabbt som staden totalt. Detta innebär att det förväntas finnas 3 700 fler 80–89-åringar i
Malmö år 2029 än vad det gjorde i slutet av 2018.
De allra äldsta Malmöborna, det vill säga de som är 90 år eller äldre, förväntas bli färre under perioden. I
ett första skede fram till år 2025 förväntas gruppen minska för att sedan efter 2025 och framåt börja öka
igen. Totalt förväntas gruppen med de allra äldsta Malmöborna krympa med 12 procent fram till 2029.
Detta innebär dock endast en minskning med mindre än 400 personer eftersom gruppen är relativt liten.
Gruppen förväntas börja växa redan 2025. Efterhand som generationerna som uppnår en ålder på 90 år
och äldre blir allt större är förväntningen att denna grupp kommer fortsätta växa även efter
prognosperiodens slut.
Kommunbidrag
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har erhållit 3 210 892 tkr i kommunbidrag från kommunfullmäktige
för helåret 2020. Ökningen av kommunbidraget för 2020 är 128 589 tkr eller 4,17 procent.
Nämnden har erhållit full kompensation för förändring i demografin, motsvarande 14 490 tkr.
Sveriges Kommuner och Regioner gör bedömningen att pris- och löneökningen 2020 förväntas uppgå till
2,7 procent. Nämnden har erhållit 46 499 tkr i pris- och lönekompensation vilket motsvarar 1,5 procent.
Om ökningstakten för pris- och lön blir enligt SKL:s prognos innebär det ett effektiviseringskrav
motsvarande ca 37 000 tkr.
I ökningen ingår en förstärkning på 50 000 tkr som kompensation för att det riktade statsbidraget på
53 000 tkr avseende förstärkt bemanning som försvunnit. För denna del har nämnden inte erhållit prisoch lönekompensation.
En höjning av personalomkostnads-pålägget i enlighet med uppgifter från SKR innebär att förvaltningens
kostnader för 2020 beräknas öka med 17 600 tkr. Nämndens kommunbidrag är justerat med motsvarande.
Volymer

Antal platser, särskilt boende
Antal timmar, ordinärt boende exklusive larm
Antal korttidsplatser

Budget 2019

Budget 2020

Förändring

Förändring %

1 949

1 956

7

0,36

2 516 810

2 541 130

24 320

0,97

205

202

-3

-1,46

Som grund för budgeterade volymer 2020, ligger utfallet av genomsnittliga volymer januari-oktober 2019
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med hänsyn tagen till den prognostiserade befolkningen 2020.
Budgeterade volymer 2020 avseende särskilt boende ökar med 7 platser. 10 av platserna är hänförliga till
platser som funnits även 2019 men som då inte redovisats som särskilda boendeplatser eftersom de bland
annat legat i avdelningen för hälsa- och förebyggandes anslag. Därför innebär det i praktiken en minskning
med 3 platser.
Budgeterat antal timmar 2020 i ordinärt boende, exklusive larm, ökar jämfört med budget 2019 med
24 320 timmar, motsvarande ca 1 procent. Jämfört med prognosen i oktober 2019 innebär det en
minskning med 15 230 timmar. I början av 2019 var antalet beviljade timmar högt för att sedan successivt
sjunka. Beviljade timmar minskade successivt under 2019 dels på grund av färre brukare men också till
följd av att myndigheten nu är ikapp med regelbunden uppföljning av besluten.
Budgeterade volymer avseende korttidsplatser minskar med 3 platser. 2019 prognostiseras behovet av
korttidsplatser till 205 per månad vilket motsvarar budget. I början av året var volymerna av antalet
utskrivningsklara patienter från sjukhuset högre än jämfört med tidigare. Avdelningen för myndighet
kunde tillgodose den ökande efterfrågan på vård och omsorg från denna patientgrupp genom att i högre
grad bevilja vård på korttidsboende. I februari månad var behovet 243 korttidsplatser medan behovet i
juni var 184 platser. Augusti till oktober var behovet i snitt 204 platser.
Ersättningsmodell
Budget för kostnader där verksamheten har små möjligheter att påverka läggs förvaltningsövergripande.
Detta gäller till exempel kostnader för IT-system, inköp av datorer, porto, kostnad för kontaktcenter och
kostnader för fackliga företrädare. I budget 2020 överförs även budgeten för några stora lokaler från
verksamheten till förvaltningsövergripande.
Avdelningen för myndighet har kommunbidrag för att köpa verksamhet från de tre övriga
verksamhetsavdelningarna och från externa ramavtalsleverantörer. Från avdelningen för myndighet
betalas ersättning ut till förvaltningens egna verksamheter utifrån anslag alternativt utifrån beviljade
volymer. Myndigheten köper även särskilda boendeplatser och korttidsplatser från externa aktörer.
Kommunbidrag för stabens verksamhet och förvaltningsövergripande verksamhet redovisas direkt under
gemensam verksamhet och stab.
Avdelningen för särskilt boende ersätts med ett anslag utifrån 97 procents beläggning. Budgetansvar för
kostnader som inte är påverkningsbara för sektionschefer ligger på enhetschefsnivå.
Avdelningen för ordinärt boende är prestationsersatt. Hemtjänsten ersätts med timersättning utifrån
beviljade timmar och korttidsboendena får ersättning per plats och dygn utifrån faktisk beläggning.
Budgetansvar för kostnader som inte är påverkningsbara för sektionschefer ligger på enhetschefsnivå.
Avdelningen för hälsa- och förebyggande har prestationsersatt ersättning för avlösning, ledsagning och
kontaktperson. Övrig verksamhet inom avdelningen är anslagsfinansierad.
Förutsättningar i budget 2020
All verksamhet med undantag för staberna har ersatts med pris- och lönekompensation motsvarande 2,5
procent. Lönerna har räknats upp med 2,7 procent och övriga kostnader med 1,7 procent. Staberna har
ersatts med pris- och lönekompensation motsvarande 1,9 procent. Lönerna har räknats upp med 2,0
procent och övriga kostnader med 1,5 procent.
Vakansavdrag har lagts på staberna motsvarande 3 700 tkr.
Nytt ramavtal avseende externa särskilda boende och korttidsplatser genererar minskade kostnader
motsvarande 13 600 tkr.
Kostnader för HSL-verksamheten inom ordinärt boende har ökat under 2019 till följd av bland annat att
mer avancerad sjukvård sker i hemmet. Budgeten för HSL-verksamheten inom avdelningen för ordinärt
boende har förstärkts med 5 000 tkr och hjälpmedelsbudgeten har förstärkts med 5 000 tkr.
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Avdelningen för särskilt boende har förstärkts med 7 500 tkr för att finansiera vikarietäckning den 6:e
semesterveckan.
Förstärkning på 50 000 tkr, som kompensation för att det riktade statsbidraget på 53 000 tkr avseende
förstärkt bemanning, har fördelats proportionellt på samma sätt som statsbidraget tidigare fördelades i
verksamheterna. Verksamheten ersätts inte med uppräkning för pris- och lön avseende dessa medel.
I budget 2020 minskas ramen för avdelningen för hälsa- och förebyggande tillfälligt med 2 000 tkr och
budgeten för löpande inre fastighetsunderhåll motsvarande 2 000 tkr tas tillfälligt bort.
Obalansen i budgeten, efter ovanstående korrigeringar, motsvarar 15 700 tkr vilken fördelas ut
proportionellt till avdelningarna för kortsiktiga besparingar. Exempel på kortsiktiga besparingar är
vakanshållning, minskade kostnader för kurser och konferenser samt att verksamheterna avvaktar med
vissa inköp. Obalansen motsvarar en besparing/effektivisering på 0,5 procent i verksamheten.
Under 2019 redovisas underskott inom avdelningen för ordinärt boende och avdelningen för särskilt
boende. Underskotten har under 2019 balanserats av överskott i budgeten för arbetskläder och i budgeten
inom avdelningen för hälsa- och förebyggande. Budgeten 2020 förutsätter att verksamheterna är i balans
vid ingången av 2020.
Under 2020 kommer förvaltningen återkomma till nämnden med underlag för långsiktiga
effektiviseringar/besparingar.
Kommunbidrag
Budget
2019 (tkr)

Budget
2020 (tkr)

Förändring

Förändring
%

Särskilt boende

1 278 691

1 329 956

51 265

4,01

Ordinärt boende inklusive korttid

1 301 142

1 366 103

64 961

4,99

Hälsa och förebyggande

127 830

119 632

-8 198

-6,41

Myndighet

104 626

107 150

2 524

2,41

Övrig gemensam verksamhet och staben

270 014

288 051

18 037

6,68

3 082 303

3 210 892

128 589

4,17

Summa

Resultaträkning
Tkr

Prognos 2019

Budget 2020

Förändring

52 000

44 090

-7 910

Övriga intäkter

3 079 490

3 130 446

50 956

Totala intäkter

3 131 490

3 174 536

43 046

Lönekostnader

-1 796 668

-1 830 680

-34 012

-703 398

-733 159

-29 761

Övriga personalkostnader

-2 200

-2 000

200

Totala personalkostnader

-2 502 266

-2 565 839

-63 573

-199 179

-210 259

-11 080

-3 552 976

-3 599 503

-46 527

-11 108

-8 746

2 362

-3 763 263

-3 818 508

-55 245

Bidrag

PO-Pålägg

Lokal- och markhyror
Övriga kostnader
Avskrivningar
Totala övriga kostnader
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Tkr

Prognos 2019

Budget 2020

Förändring

Nettokostnad exklusive
finansnetto

-3 134 039

-3 209 811

-75 772

Kommunbidrag

3 082 303

3 210 892

128 589

0

0

0

-1 264

-1 081

183

-53 000

0

53 000

-3 135 303

-3 210 892

-75 589

Prognos 2019

Budget 2020

Förändring

15 000

27 000

12 000

15 000

27 000

12 000

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad

Investeringsram
Typ av investering

Summa

Investeringsramen för 2020 är 27 mkr. Jämfört med 2019 är det en minskning med 11,5 mkr. Prognosen
för 2019 är 15 000 tkr då en del planerade investeringar blivit försenade.
Nämnden avser bland annat att investera i:
Ombyggnad lokaler
Trygghetslarm särskilt boende
Nyckelskåp
Möbler
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