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Sammanfattning
Verksamhetens utveckling under året
Verksamheten har framförallt präglats av coronapandemin och de intensiva insatser som genomförts och
genomförs för att skydda och stödja brukare, anhöriga, äldre Malmöbor och medarbetare. Årsanalysen
kompletteras därför med en särskild bilaga som beskriver arbetet med covid-19. En del av de planerade
ambitioner för utveckling som uttrycks genom förvaltningens fem fokusområden har pausats eller
genomförts till viss del. Framsteg har ändå gjorts avseende kvalitet i verksamheten, förebyggande arbete,
kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap samt digitalisering och välfärdsteknik.
Måluppföljning genom kvalitativa indikatorer och aspekter av dessa
Nämnden bidrar till ett kommunfullmäktigemål under målområdet Stadsutveckling och klimat och tre mål
under målområdet En god organisation. Nämnden bidrar till målen genom kvalitativa indikatorer som
bedöms utifrån ett flertal aspekter. Bedömningen av arbetet mot KF-målen visar att arbetet både har en
positiv och negativ utveckling under året.
Avstämning budgetuppdrag
Nämnden bidrar till de fyra budgetuppdrag som är riktade till alla nämnder och samarbetar med
kommunstyrelsen och andra nämnder i planeringen för öppenhet, inkludering och mångfald, när det gäller
att samarbeta för att minska lokalkostnader och använda befintliga ytor effektivt, när det gäller att minska
onödig administration samt för digitalisering och automatisering i syfte att effektivisera, öka kvalitet och
skapa bättre arbetsmiljö.
Ekonomi
Totalt för året redovisar nämnden ett överskott med 19 716 tkr. Exklusive covid-19 redovisas ett
överskott med 4 220 tkr. Förvaltningen har under perioden ställt om stora delar av organisationen för att
möta de nya behoven som uppkommit under pandemin.
I resultatet finns 91,4 procent av nämndens ansökan om statsbidrag för vissa covid-19-relaterade
kostnader avseende perioden februari till november motsvarande 106 486 tkr. Slutligt beslut väntas under
februari 2021.
Nämnden har erhållit statsbidrag för sjuklöner samt ett antal riktade statsbidrag för att öka kvaliteten i
verksamheten.

Årsanalys 2020, Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

3(47)

Verksamhetens utveckling under året
Fokusområdena

Med utgångspunkt i förvaltningens ramberättelse och löftet gentemot Malmöbon ”Varje dag är viktigast!”
har fem fokusområden tagits fram som anger riktning och ambition för förvaltningens utvecklingsarbete
fram till år 2022.
För att klara nämndens uppdrag, kunna leverera god kvalitet och ligga i fas med utvecklingen krävs rätt
förutsättningar. Genom att fokusera på kompetensförsörjning skapas förutsättningar för verksamheterna
att leverera god kvalitet och tillmötesgå nya behov hos Malmöbor och förvaltningen. Genom att fokusera
på välfärdsteknikens möjligheter skapas förutsättningar som bidrar till effektivisering, ökad kvalitet och
bättre arbetsmiljö. Genom att fokusera på ledarskap och medarbetarskap förbättras förutsättningarna att
kunna utföra uppdragen professionellt med Malmöbon i fokus.
Förvaltningens fokusområden hänger väl samman med de indikatorer nämnden har valt för att bidra till
kommunfullmäktigemålen. Utvecklingen framkommer både genom redovisningarna av indikatorer under
kommunfullmäktigemål och genom kommunfullmäktigeuppdragen.
Samtliga avdelningar i förvaltningen har prioriterat arbetet kopplat till coronapandemin, vilket påverkat i
vilken omfattning vissa utvecklingsarbeten har kunnat genomföras. Insatserna i förhållande till
coronapandemin redogörs för i särskild bilaga till denna årsanalys. Här redogörs, utifrån fokusområdena,
den utveckling som ändå genomförts.
Kvalitet i verksamheten
Genom den nya målstrukturen som infördes under 2020 har förvaltningen/nämnden genom sina
indikatorer ytterligare stärkt arbetet mot att ha ett gemensamt fokus gentemot de Malmöbor, brukare,
patienter och anhöriga som förvaltningen möter genom sina verksamheter. Till stor del har inriktningen i
de valda indikatorerna handlat om att på en övergripande förvaltningsnivå synliggöra de utmaningar och
viktiga kvalitetsaspekter som förvaltningen möter som helhet och inte som enskilda delar av helheten.
Detta hänger samman med att många Malmöbor, brukare, patienter och anhöriga gör en vård- och
omsorgsresa genom förvaltningen. Vård- och omsorgsresan behöver upplevas som en sömlös helhet
oavsett hur länge den pågår och vart den börjar. Indikatorerna ger de grundläggande förutsättningarna för
kvalitet men har också ett tydligt fokus på att belysa jämlikhetsaspekter genom hur de är utformade och
vad de belyser.
Under målområdet En god organisation och de tre målen finns det både positiv och negativ avvikelse genom
de indikatorer som nämnden har valt för att följa upp målen med. Nämnden har en uppföljning med totalt
8 indikatorer vilka i sin tur innehåller 40 aspekter som belyser utvecklingen. Här tas några upp som direkt
eller indirekt relaterar till kvalitet i verksamhet och som berör hela förvaltningen eller ett stort antal
brukare.
Kvalitet inom hälsa, vård och omsorg kan beskrivas som förmågan att tillgodose den enskildes uttalade
och underförstådda behov. Kvalitet skapas ytterst i mötet mellan organisationens medarbetare och den
enskilde: brukare, anhörig, patient och Malmöbo. Det innebär att det är utifrån mötet med den enskilde
som kvalitetsutveckling behöver börja. Begreppet kvalitet innehåller flera dimensioner och kan uppfattas
på olika sätt i olika situationer. Under 2020 har en ny modell för uppföljning av kvalitet implementerats.
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Modellen utgår från vad som sker i mötet med brukaren och fokuserar på utveckling, lärande och på de
förutsättningar som behövs för att utveckla kvaliteten. Modellen är ett komplement till de metoder och
verktyg som förvaltningen redan använder och kopplar samman tre delar av verksamheternas
kvalitetsarbete; kvalitetsråd, kvalitetsdialoger och kvalitetsplaner till en helhet.
Tillgänglighet till hälsa vård och omsorg är en förutsättning för kvalitet. Uppföljningen inom området
tillgänglighet som görs inom ramen för Socialstyrelsens brukarundersökning visar både förbättringar och
försämringar i resultat under 2020. För att tydliggöra skillnader mellan olika grupper av brukare, oavsett
regiform eller tillhörighet till hemtjänst eller särskilt boende, så har förvaltningen följt upp och jämfört hur
tre grupper av brukare upplever vården och omsorgen. Indelningen av de tre grupperna utgår från
områdena upplevelse av trygghet, besvär av oro, ängslan och ångest samt ensamhet. Resultaten visar att
brukare som upplever ensamhet, otrygghet och besvär av oro, ängslan och ångest har en sämre upplevelse
av vården och omsorgen inom samtliga frågeområden inom brukarundersökningen jämfört med personer
som har frånvaro av dessa faktorer.
Strategi för demensvård berör hela förvaltningen och utgör en viktig faktor för att uppnå kvalitet i
verksamhet. Inom strategin har ett flertal områden utvecklas under året. Ett av dem innebär att samverkan
med Region Skåne och funktionsstödsförvaltningen har utvecklats genom att ett demensutskott skapats.
Inom förvaltningen har en mängd olika utbildningar genomförts för att öka kunskapen kring demens och
därigenom öka kvaliteten. Utöver detta har användningen av kvalitetsregister utvecklats under året vilket
också skapar bättre förutsättningar för en god kvalitet i verksamheten.
Förebyggande insatser
Förebyggande arbete är åtgärder som syftar till att bevara god hälsa och förhindra att skador och
sjukdomar uppkommer eller förvärras. Förebyggande insatser görs både för Malmöbor utan behov av
insatser och bland brukare, patienter och anhöriga som finns i förvaltningens verksamheter. Förebyggande
och hälsofrämjande arbete är komplext. Dels för att det kan vara svårt att identifiera och hitta målgruppen.
Det kan också vara problematiskt att se förflyttningar då det kan vara svårt att konstatera vilka effekter
som kan tillskrivas vilken insats eller åtgärd. En inventering som gjordes i förvaltningen under året visade
att förebyggande och hälsofrämjande insatser utförs i alla förvaltningens avdelningar. Av inventeringen
framkom samtidigt att det är viktigt att nå ut med förebyggande insatser i ett tidigt stadie. Utveckling av de
insatser som kräver samverkan med andra verksamheter är en utmaning och något som behöver utvecklas
ytterligare inom förvaltningen. Förvaltningen behöver också utveckla fler sätt att identifiera grupper som
löper risk att hamna i ohälsa, samt utveckla metoder för att nå personer som inte nås idag. Arbetet riktat
mot att minska ofrivillig ensamhet och förebygga fall har inte kunnat genomföras så som var tänkt och
planerat på grund av coronapandemin. För att ändå möta behovet har förvaltningen ställt om
verksamheten i den mån det varit möjligt och därigenom på andra sätt delvis kunnat nå grupper som är i
behov av insatserna.
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är ett viktigt fokusområde för förvaltningen för att säkerställa en god kvalitet.
Personalomsättningen har minskat något under året. En viktig del av kompetensförsörjningen är
kompetensutveckling som syftar till att säkerställa att färdigheter och kunskaper finns för att kunna
bedriva en god och säker vård och omsorg. Under året har det skett kompetensutvecklande insatser inom
en rad olika områden, exempelvis läkemedelsutbildning, basal hygien, förflyttningskunskap, bemötande
och utbildningar inom demens och psykiatri. Kompetensutvecklande insatser anordnas inom hela
förvaltningen men främst i Kompetenscentrums och avdelningen för hälsa och förebyggandes regi.
Förutom interna utbildningar har även uppdragsutbildningar genomförts för legitimerad personal vid
Malmö och Lunds universitet, för biståndshandläggare och undersköterskor på stiftelsen Silviahemmet i
Stockholm samt för blivande undersköterskor vid Komvux i Malmö.
Ledarskap och medarbetarskap
I den årliga medarbetarenkäten för 2020 är resultat för hållbart medarbetarengagemang (HME) 79 av 100
möjliga vilket är samma resultat som för år 2019. I enkäten ställs också frågor om den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön (OSA) där årets resultat för OSA var snarlikt 2019 års nivå. Den aspekt av
arbetsmiljön som hade det lägsta genomsnittliga resultatet 2019, påståendet ”vi har lagom arbetstempo
och arbetsbelastning”, hade ett något bättre resultat 2020 vilket är oväntat utifrån att verksamheten under
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året utsatts för stora påfrestningar utifrån pandemin. Det sammantagna HME för gruppen sektionschefer
har minskat från 83 till 81 av 100 möjliga mellan 2019 och 2020. Resultatet bedöms trots minskning
fortsatt vara på en god och hållbar nivå. Personalomsättningen bland första linjens chefer har minskat
jämfört med 2019 vilket är positivt. För frågan om arbetsbelastning i medarbetarundersökningen för
gruppen sektionschefer, har resultatet inte förbättrats, utan ligger kvar på samma nivå som vid
medarbetarenkäten 2019.
Digitalisering och välfärdsteknik
En grund för fortsatt utveckling av digitala verktyg har skett genom att personliga smarta telefoner har
tilldelats medarbetare. Mobilerna underlättar tillgång till information och dokumentation. Nästa steg är att
införa e-lås. Tillsyn nattetid i ordinärt boende sker nu i första hand via trygghetskamera. Införande av
digital signering av läkemedel har påbörjats inom särskilt boende. Installation av wifi har inte skett i den
takt som planerats på grund av pandemin. Kultur för äldre har fortsatt utvecklats exempelvis genom att
större utbud har tillgängliggjorts digitalt. Merparten av möten inom förvaltningen som ej berör sekretess
sker nu digitalt.
Coronapandemin
Nämndens arbete under 2020 har präglats av utbrottet av covid-19 och den pågående pandemin och
kommer ha en stor påverkan även under år 2021. Det har framförallt inneburit anpassning till situationen
och av verksamheten som både utmanats och utvecklats.
Förvaltningens inriktning för hantering av pandemin är att skydda riskgrupper från att drabbas av covid19, motverka spridningen samt säkerställa driften av verksamheterna. Med utgångspunkt i inriktningen
och för att möjliggöra ett långsiktigt hållbart arbete, där förvaltningens ordinarie uppdrag och mål kan
hanteras parallellt med en effektiv hantering av pandemin, beslutade förvaltningen i juni om en anpassad
ledningsstruktur. Fram till juni arbetade den ordinarie förvaltningsledningen intensivt och operativt med
att hantera covid-19 frågor. Pandemin är inte längre en avgränsad enskild händelse utan ett tillstånd över
tid. Fyra större och mer genomgripande avvikelser under året har identifierats, dessa är besöksförbud på
särskilda boenden och korttider, stängda mötesplatser, stängda dagverksamheter och utebliven uppföljning
av biståndsbeslut. Dessa avvikelser och dess konsekvenser beskrivs under rubriken Grunduppdraget.
Nämnden har också valt att till årsanalysen lägga en bilaga som mer i detalj beskriver arbetet med
coronapandemin i förvaltningen under året.

Grunduppdraget
Utifrån ett kommunkoncernperspektiv har coronapandemin varit en genomgripande faktor som påverkat
flera delar av den kommunala organisationen såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Det är väl känt
att effekterna slagit hårdast mot de mest sköra. Nämndens målgrupp har därför drabbats hårt.
Anpassningen av verksamheten har varit genomgripande och präglat verksamhetsåret. Folkhälsomyndighetens rekommendationer har legat till grund för beslut och åtgärder.
Nämnden bedömer att avvikelser mot grunduppdraget skett i förhållande till nämndens planering.
Avvikelserna har berört Malmöbor, brukare, anhöriga och medarbetare. De fyra identifierade avvikelserna
är relaterade till den rådande coronapandemin och omfattar stängning av mötesplatser, stängning av
dagverksamheter, besöksförbud på särskilda boenden och korttid samt i uppföljning av biståndsbeslut
gällande särskilt boende.
I förhållande till beslutad planering vad gäller bidrag till kommunfullmäktiges mål genom
nämndsbudgetens indikatorer, bedöms att arbetet i stort sker enligt plan, men med vissa positiva och
negativa avvikelser. Detta förtydligas under målavsnittet nedan.
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Redogörelse för väsentliga avvikelser

Namn på avvikelsen:

Besöksförbud på särskilda boenden och
korttider

Orsak till att avvikelsen har uppstått

Den rådande coronapandemin utgör ett särskilt stort
hot mot nämndens äldre målgrupp. Förvaltningen
avrådde tidigt från besök på särskilda boenden och
korttid och regeringen beslutade om nationellt
besöksförbud på särskilda boenden under perioden 1
april – 30 september.
Besöksförbudet för med sig stora känslomässiga och
praktiska konsekvenser för boende och närstående då
ordinarie umgängesformer inte kunnat upprätthållas.
Känslor av ensamhet har påverkat livskvalitet på flera
olika plan.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Utifrån ett jämlikhetsperspektiv har gruppen äldre,
som i samband med pandemin identifierats som
särskilt utsatta, i större omfattning, jämfört med andra
åldersgrupper, fått anpassa sig till restriktioner. Detta
har fått konsekvenser för livskvaliteten såsom större
social isolering och ofrivillig ensamhet.

Konsekvenser för andra nämnder, styrelser och det
omgivande samhället i stort

-

Konsekvenser för organisation, medarbetare och
chefer

Förändringen innebär en anpassning av vården för att
se till att brukare och anhöriga känner sig trygga med
den. Nya rutiner för och hantering av besök på ett
säkert sätt, ofta utomhus och/eller bakom skärmar har
tagits fram och arbetats in. Digitala verktyg har
använts för att möjliggöra kommunikation mellan
brukare och anhöriga.

Vidtagna åtgärder

Nämnden följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och gör nödvändiga anpassningar
av verksamheten.

Namn på avvikelsen:

Uppföljning av biståndsbeslut på
särskilda boenden

Orsak till att avvikelsen har uppstått

Den rådande coronapandemin utgör ett särskilt hot
mot nämndens äldre målgrupp. På grund av
besöksförbudet har inte uppföljning av biståndsbeslut
gällande särskilt boende kunnat genomföras i den
omfattning som var planerad under hela året. Fysiska
möten bedöms för denna grupp vara att föredra
framför digitala eller telefon-möten, då mycket
information kan inhämtas genom en
helhetsbedömning på plats. När det kommit till
biståndshandläggarens kännedom om att behov av
uppföljning varit särskilt påkallat, har lösningar hittats
utifrån den enskildes och boendets förutsättningar, till
exempel genom telefon eller digitala skärmar.
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Möjligheter till säkerställandet av att den enskildes
behov tillgodoses, genom fortsatt eller förändrat
bistånd, har försämrats. Detta kan innebära negativa
konsekvenser för den enskilde.
Konsekvenser för de verksamheten är till för

Utifrån ett jämlikhetsperspektiv har gruppen äldre,
som i samband med pandemin identifierats som
särskilt utsatta, i större omfattning, jämfört med andra
åldersgrupper, fått anpassa sig till restriktioner. Detta
har fått konsekvenser för livskvaliteten såsom större
social isolering och ofrivillig ensamhet.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och
chefer

Bristen på uppföljningar under året kan medföra ett
uppdämt behov som ska inhämtas när
besöksförbudet hävs.

Konsekvenser för andra nämnder, styrelser,
civilsamhället

-

Vidtagna åtgärder

Nämnden följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och gör nödvändiga anpassningar
av verksamheten. Åtgärder har genomförts för att
möjliggöra besök utomhus i samband med boendet
eller till exempel bakom genomskinliga skärmar.

Namn på avvikelsen:

Stängning av dagverksamheter

Orsak till att avvikelsen har uppstått

På grund av covid-19 har förvaltningen stängt
dagverksamheterna för att minska risken för
smittspridning.
Det ursprungliga biståndet i form av social
gemenskap och avlastning för anhöriga genom besök
på dagverksamhet har inte kunnat tillgodoses.
Individuella insatser har istället erbjudits i hemmet.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Utifrån ett jämlikhetsperspektiv har gruppen äldre,
som i samband med pandemin identifierats som
särskilt utsatta, i större omfattning, jämfört med andra
åldersgrupper, fått anpassa sig till restriktioner. Detta
har fått konsekvenser för livskvaliteten såsom större
social isolering och ofrivillig ensamhet.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och
chefer

Arbetet har strukturerats om genom att bland annat
medarbetare från mötesplatser har lånats ut till
dagverksamheternas hembesök och fixarna har varit
behjälpliga med matleveranser.

Konsekvenser för andra nämnder, styrelser,
civilsamhället

-

Vidtagna åtgärder

Biståndet har istället utförts i hemmet genom social
samvaro, hjälp med måltider, promenader och
avlastning för anhöriga.
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Namn på avvikelsen:

Stängning av mötesplatser

Orsak till att avvikelsen har uppstått

På grund av covid-19 har förvaltningen stängt
mötesplatserna för att minska risken för
smittspridning.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Minskade möjligheter till social gemenskap och ökad
risk för ofrivillig ensamhet. Att det sociala behovet
ökat över tid identifieras genom fler inkomna samtal
till mötesplatstelefonen. Utifrån ett
jämlikhetsperspektiv har gruppen äldre, som i
samband med pandemin identifierats som särskilt
utsatta, i större omfattning, jämfört med andra
åldersgrupper, fått anpassa sig till restriktioner. Detta
har fått konsekvenser för livskvaliteten såsom större
social isolering och ofrivillig ensamhet.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och
chefer

Minskade möjligheter till social gemenskap och ökad
risk för ofrivillig ensamhet. Att det sociala behovet
ökat över tid identifieras genom fler inkomna samtal
till mötesplatstelefonen. Medarbetare har fått andra
arbetsuppgifter bland annat att utveckla digitala
aktiviteter, bistå dagverksamheternas insatser och att
packa skyddsutrustning.

Konsekvenser för andra nämnder, styrelser,
civilsamhället

Föreningar, som i vanliga fall bedriver aktiviteter på
mötesplatserna, har inte haft tillgång till lokalerna
under stängningen. Även aktiviteter som bedrivits
tillsammans med tex PRO och SPF har avstannat i
samband med stängningen av mötesplatserna

Vidtagna åtgärder

Verksamheterna har under stängning flyttat och
utvecklat aktiviteter till digitala plattformar som
hemsida och Facebook och inslag på Malmö
mediekanal (Malmökanalen), med fokus på bland
annat träning och kultur. Utmaningar under
stängningen har varit att nå ut till de som inte har
tillgång till digitala insatser samt att skapa delaktighet
i de digitala aktiviteterna.
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Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har beslutat om indikatorer för fyra av kommunfullmäktiges mål. Då
inget mål är särskilt riktat mot äldreomsorgen, har nämnden bidragit med indikatorer som beskriver
utveckling och ambitioner i verksamheten under de mål som är riktade mot samtliga nämnder.
Nämnden har en inriktning mot kvalitativa indikatorer. Dessa har ett antal aspekter som följs upp och
redovisas var för sig. En sammanvägning av utvecklingen genom aspekterna under respektive indikator
görs, vilket sammanfattar arbetet för hela indikatorn.
Det görs även en sammanfattande bedömning av nämndens planerade bidrag till
kommunfullmäktigemålet. Bedömningarna, som benämns trender, görs efter stadskontorets mall:
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Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller
minskade utsläpp av växthusgaser
Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom sin minskade
negativa påverkan på klimat och miljö. Nämndens växthusgasutsläpp har minskat under året tillsammans
med såväl antal resor och antal resta kilometer, det minskade resandet kan till största delen hänföras till
förändrade arbetssätt under covid-19-pandemin. Det återstår därför att se om utvecklingen under 2020
kommer att bibehållas i lika hög utsträckning under 2021.
Enligt plan för indikatorn Växthusgasutsläpp från livsmedel
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har valt att arbeta med att minska matsvinnet i nämndens
verksamheter. Nämndens växthusgasutsläpp 2020 ser ut att ha minskat under året. Till följd av den
rådande pandemin har nämndens restauranger hållits stängda för sittande gäster. Gästerna har fortfarande
möjlighet att hämta upp matlådor. Matlådor antas ha ett mindre svinn i jämförelse med bufféservering
som bedrivits i vanliga fall. Viktigt att lyfta i sammanhanget är att även om nedstängningen kan tänkas ha
haft positiv effekt på matsvinnet har det samtidigt påverkat nämndens målgrupp negativt eftersom
restaurangbesöken även fyller sociala behov.
Nämnden har tidigare år genomfört flera mätningar av matsvinnet. Under året har fokus legat på att
utveckla och förbättra metoden för matsvinnsmätningar i syfte att minska felmarginalen. Nämndens
förhoppning är att mätningarna på sikt ska medföra en minskning av matsvinnet och bidra till större
resurseffektivitet.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla nämndens verksamheter för att
hitta nya hållbara och miljövänliga lösningar. Då den negativa miljöpåverkan minskar vid en ökad
konsumtion av ekologiska livsmedel arbetar nämnden med att hålla andelen hållbara inköp hög.
Nämnden arbetar med delaktighet kring menyerna, där såväl näringsbehov som personliga önskemål
påverkar möjligheterna att justera inköp av livsmedel till de med lägre växthusgasutsläpp. Störst fokus
gällande att minska växthusgasutsläppen från livsmedel ligger därför på arbetet med att minska matsvinn.
Positivt för indikatorn Växthusgasutsläpp från resor och transporter
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden arbetar aktivt med att minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan
då en betydande del av nämndens klimatutsläpp utgörs av transporter.
Inom området att minska klimatpåverkan av transporter kan nämnden rapportera framsteg. Framstegen
bedöms bero på dels förvaltningens arbete utifrån ambitionerna, dels på grund av den snabba omställning
som skett i pandemins spår. Färre möten sker fysiskt på plats till förmån för digitala möten, vilket avsevärt
minskat resande inom tjänsten.
Resor med taxi har minskat med 63 % och nämndens andel av stadens totala resor har minskat från 51 %
till 41,4 %. Den kraftiga minskningen av verksamhetens taxiresor bedöms till allra största delen härledas
till pandemin genom att vissa verksamheter inte gjort hembesök hos brukare. Nämnden har inga flygresor
registrerade under året. Jämfört med 2019 har antalet tjänsteresor med egen bil minskat med 54 %. Även
dessa markanta minskningar härleds med största sannolikhet till reserestriktionerna under den rådande
covid-19-pandemin.
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Indikator

Utfall

Växthusgasutsläpp från
livsmedel

Önskat utfall
2022

Trend
Enligt planering

Avstämning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbete med att minska växthusgasutsläpp från livsmedel påverkas av att
livsmedel som köps serveras äldre och sjuka personer med särskilda näringsbehov, vilka även bekostar sina
måltider. Nämnden arbetar med delaktighet kring menyerna och där såväl näringsbehov som personliga
önskemål påverkar möjligheterna att justera inköp av livsmedel till de med lägre växthusgasutsläpp. Störst
fokus gällande att minska växthusgasutsläppen från livsmedel ligger därför på arbetet med att minska
matsvinn.
Arbetet med mat och matsvinn, förflyttning framåt
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har valt att arbeta med att minska matsvinnet i nämndens verksamheter.
Till följd av den rådande pandemin har nämndens restauranger hållits stängda för sittande gäster vilket indirekt
bidragit till ett minskat matsvinn. Gästerna har fortfarande möjlighet att hämta upp matlådor som antas ha ett
mer begränsat svinn i jämförelse med exempelvis bufféservering. Viktigt att lyfta i sammanhanget är dock att
även om nedstängningen kan ha haft en positiv effekt på matsvinnet har det samtidigt påverkat nämndens
målgrupp negativt eftersom restaurangbesöken även fyller sociala behov.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har genomfört flera mätningar under föregående år som lett till ett minskat
matsvinn. Under detta år har fokus legat på att utveckla och förbättra metoden för matsvinnsmätningar i syfte
att minska felmarginalen.
Koldioxidekvivalenter per kg inköpta livsmedel, ska minska.
Miljöförvaltningen tar fram statistik över matens växthusgasutsläpp på helårsbasis. Enligt sammanställningen
var hälsa-, vård- och omsorgsnämndens växthusgasutsläpp 2020 1,92 kg CO2ekv/kg inköpt mat.
Växthusgasutsläppen 2019 var 2,07 kg CO2ekv/kg inköpt mat. Observera att 2019 års uppgifter avser helåret
medan 2020 års siffror avser perioden 1 oktober 2019 - 30 september 2020. Skillnaderna i rapporteringsperiod
gör att värdet inte blir direkt jämförbart men växthusgasutsläppen bedöms ha minskat 2020 jämfört med 2019.

Växthusgasutsläpp från resor
och transporter

Positiv avvikelse

Avstämning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har valt att följa upp indikatorn Växthusgasutsläpp från resor och
transporter.
Genomförda resor med taxi, antal ska minska.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har genomfört 5 808 taxiresor under perioden januari-december 2020
jämfört med 15 724 taxiresor under samma period föregående år. Jämfört med perioden januari-december
2019 har antalet taxiresor i år minskat med 63 %. Även nämndens andel resor med taxi av Malmö stads totala
taxiresor har minskat. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden stod för 41,5% av stadens taxiresor under perioden
januari-december 2020 jämfört med 51% för samma period 2019.
Genomförda resor med flyg, antal och antal kilometer ska minska.
Inom hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamheter genomfördes inga flygresor under perioden januaridecember 2020.
Avtalet med resebyrån Big Travel började gälla den 20 november 2019, vilket innebär att det inte är möjligt att
hämta jämförande statistik från föregående år.
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

Genomförda resor med egen bil, antal kilometer ska minska.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har registrerat 27 485 km resta med egen bil för januari-december 2019
och 12 536 km för samma period 2020. Jämfört med 2019 har omfattningen på tjänsteresor med egen bil
minskat med 54 %. Den stora minskningen av resor med taxi, med flyg och med egen bil hänförs till allra
största delen förändrade arbetssätt som skett under covid-19 pandemin. Det återstår därför att se om
utvecklingen under 2020 kommer att fortsätta under 2021.

Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare
genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar
Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
För två av tre indikatorer visas under detta mål en både positiv och negativ avvikelse och för en indikator
har utvecklingen gått enligt plan under året. Nämnden har flera pågående utvecklingsarbeten inom
området och förflyttningar sker men arbetet är omfattande och långsiktigt.
Positivt och negativt för indikatorn Trygga anställningar
Andelen heltidsanställda fortsätter att öka och andelen tillsvidareanställningar ligger stabilt. Däremot visar
andelen timavlönade på en negativ avvikelse, då en liten ökning har skett.
Enligt planering för indikatorn Goda arbetsförutsättningar
Indikatorn goda arbetsförutsättningar utgörs av resultat i den årliga medarbetarenkäten. Nämndens
ambition är att resultatet för hållbart medarbetarengagemang (HME) som mäts i enkäten, ska bibehållas
eller öka. 2020 års resultat för HME är i nivå med resultatet för 2019 vilket bedöms vara en god och
hållbar nivå. Nämnden har valt att också följa den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) över tid
genom frågor i enkäten. Årets resultat för OSA var snarlikt 2019 års nivå. Den aspekt av arbetsmiljön som
hade det lägsta genomsnittliga resultatet 2019, påståendet ”vi har lagom arbetstempo och
arbetsbelastning”, hade ett något högre resultat 2020 vilket är oväntat utifrån att verksamheten under året
utsatts för stora påfrestningar utifrån pandemin.
Positivt och negativt för indikatorn Chefers förutsättningar
HME för gruppen sektionschefer har minskat jämfört med 2019 vilket utgör en negativ avvikelse.
Resultatet bedöms trots minskning fortsatt vara på en god och hållbar nivå. Personalomsättningen bland
första linjens chefer har minskat jämfört med 2019 vilket är positivt. Fråga om arbetsbelastning i
medarbetarundersökningen för gruppen sektionschefer där resultatet inte förbättrats enligt ambition utan
låg kvar på samma nivå som vid medarbetarenkäten 2019.
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trygga anställningar

Trend
Både positiv och
negativ avvikelse

Avstämning
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.
Andel heltidsanställda totalt för förvaltningen var i december 2020, 77,3 %. Under året har andelen
heltidsanställda ökat med 5,1 procentenheter vilket är en större förflyttning än under 2019. Omsatt i antal
innebär förflyttningen 360 fler medarbetare med heltidsanställning. Malmö stads målsättning är att 90 % av
kommunens anställda ska ha en heltidsanställning i maj 2021. Förvaltningen har en bit kvar för att bidra till
målet fullt ut men är tydligt på väg i rätt riktning.
Visstidsanställningar och tillsvidareanställningar, där andelen tillsvidareanställningar ska bibehållas eller öka
från 2019 års nivå
Andelen tillsvidareanställningar av det totala antalet anställningar ligger stabilt på en nivå av 90 %. Kvinnor är
tillsvidareanställda i högre utsträckning än män.
Andel timavlönade, där andelen timavlönade timmar ska minska från 2019 års nivå
Andelen timavlönade timmar har legat relativt stabilt det senaste året trots ambition att minska och
månadsanställa i högre utsträckning. Statistik från januari till november 2020 visar på en liten ökning jämfört
med samma period 2019, från 8,5 % av all arbetad tid till 9,2 %, en ökning som motsvarar cirka 30
heltidsresurser. Förvaltningen har de senaste två åren haft ett genomsnitt på ungefär 350 timavlönade resurser
per månad omräknade till heltid. Kvinnor är timavlönade i lägre utsträckning än män. Som beskrivits i
delårsrapporten fanns ingen förväntan på att andelen timavlönade skulle minska utifrån den omfattande
rekryteringen av vikarier som genomfördes under våren för att förbereda inför en period med höga
sjukfrånvaronivåer till följd av covid-19. Någon motsvarande rekrytering har inte genomförts under hösten men
trots det har inte andelen timavlönade timmar minskat, varken i särskilt eller ordinärt boende. I en rapport som
projektet Kvalitativ bemanning tog fram under hösten framgår att ett antal verksamheter har utvecklat sin
bemanningsplanering under projektets gång men att förutsättningarna i arbetssätt och styrning behöver
stärkas så att verksamheterna på ett effektivare sätt kan anpassa resurser och kompetenser utifrån föränderliga
resursbehov.
Samtliga aspekter under indikatorn har samband med bemanningsplanering som är under utveckling genom
projektet Kvalitativ bemanning. Som redovisats ovan visar uppföljning av aspekterna att förvaltningen är på väg
i rätt riktning men att det finns arbete kvar att göra.

Goda arbetsförutsättningar

Enligt planering

Avstämning
Hållbart medarbetarengagemang (HME), resultat totalt, vilket ska vara samma eller öka från 2019 års resultat
Förvaltningens resultat för HME, hållbart medarbetarengagemang, är oförändrat jämfört med resultatet 2019.
Förvaltningen har ett gott resultat som ligger i nivå med Malmö stads genomsnitt. Förvaltningens HME
(totalindex) samt de tre delindexen styrning, ledarskap och motivation är samtliga inom den nivå som bedöms
som grön, det vill säga på en hållbar nivå. Delindexet styrning får högst värde i förvaltningen som helhet, följt
av ledarskap och motivation. När kvinnor jämförs med män, ses små skillnader i index, där kvinnorna överlag
har ett något högre utfallsvärde än män.
Organisatorisk och social arbetsmiljö, frågor som beskriver viktiga aspekter av arbetsmiljö, På vår arbetsplats
har vi…
1. bra samarbete/teamarbete
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

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
8. en chef som är tillgänglig
För tredje året valde förvaltningen att inkludera åtta frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i
medarbetarenkäten. Frågorna ställdes som påståenden och besvarades på en skala 1 - 5 där ett står för
”stämmer mycket dåligt” och fem står för ”stämmer mycket bra”. Påståendet ”vi har lagom arbetstempo och
arbetsbelastning” har medelvärdet 3,4 vilket var det lägsta resultatet. Resultatet har förbättrats något jämfört
med förra året vilket är intressant med tanke på att vi har en pågående pandemi som skulle kunnat ha påverkat
resultatet negativt. Enligt det företag som Malmö stad anlitar för medarbetarenkäten ligger förvaltningen i
ungefär samma nivå som andra organisationer som ställer fråga om arbetsbelastning i medarbetarenkäten. En
tydlig positiv utveckling vad gäller den upplevda arbetsbelastningen har skett inom gruppen
biståndshandläggare som 2020 hade höjt sitt medelvärde till 3,5 från 2,7 2019. Förflyttningen bedöms bero på
att avdelning för myndighet infört system med täta avstämningar och omfördelning av arbetsuppgifter, att en
tidigare omorganisation nu är fullt ut genomförd och att medarbetarna under året haft möjlighet att arbeta
mer hemifrån. Det högsta värdet har påståendet ”vi har en chef som är tillgänglig” vars medelvärde är 4,3.
Samtliga medelvärden är snarlika eller oförändrade i jämförelse med 2019 års enkät.

Chefers förutsättningar

Både positiv och
negativ avvikelse

Avstämning
Hållbart medarbetarengagemang (HME), för gruppen sektionschefer, som ska vara fortsatt hög eller öka
Sektionschefers totala HME-värde har minskat från 83 2019 till 81 2020. Minskning i medelvärdet ses i
delindexen motivation och ledarskap medan resultatet för styrning är oförändrat. HME för gruppen bedöms
fortfarande ligga på en god nivå.
Personalomsättning bland första linjens chefer, ska minska
Sektionschefers personalomsättning var något lägre jan-dec 2020 jämfört med samma period förra året. Män
som är sektionschefer hade högre personalomsättning än kvinnor som är sektionschefer. Avdelning för ordinärt
boende hade högre personalomsättning bland sektionschefer än övriga avdelningar.
Fråga om arbetsbelastning i medarbetarundersökningen, för gruppen sektionschefer, resultat som ska
förbättras.
Chefers bedömning av arbetstempo och arbetsbelastning ligger kvar på samma nivå som 2019 med medeltalet
3,1. Det finns en spridning i resultaten, 43% av sektionschefer håller med om påståendet att ”vi har lagom
arbetstempo och arbetsbelastning”, medan 35% inte gör det och övriga 22% har svarat att påståendet stämmer
varken bra eller dåligt.
Utvecklingsarbetet gällande chefers förutsättningar är pågående och förvaltningen bedömer att önskade
effekter kommer att uppnås på sikt.
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

Bild: Exempel på arbetsuppgifter för en chef i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
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Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god
kompetensförsörjning
Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Positivt och negativt, för indikatorn Kompetensförsörjning
Negativ avvikelse har skett under året för kostnader för bemanningsföretag, avseende
sjuksköterskebemanning, som har ökat jämfört med 2019. Analys av sjuksköterskeorganisationen, bland
annat av det totala bemanningsbehovet, har påbörjats under året och fortsatt analysarbete kommer att
utgöra en grund för en långsiktig bemanningsplanering med minskad inhyrning av resurser.
Personalomsättningen har minskat något för samtliga utvalda yrkeskategorier och det var fler som började
en anställning under perioden än som slutade i grupperna arbetsterapeut, biståndshandläggare och
sjuksköterska vilket är positivt ur kompetensförsörjningssynpunkt. En förklaring till den minskade
personalomsättningen kan vara den pågående pandemin som kan ha ökat osäkerheten på
arbetsmarknaden så att fler väljer att stanna kvar på sitt arbete. Det skulle kunna innebära att
personalomsättningen åter ökar när pandemin är över.
För aspekten interna utbildningsinsatser har utvecklingen varit enligt planering under året. Förvaltningen
startade under året Kompetenscentrum med målsättning att skapa ett gemensamt, samordnat och
strukturerat arbetssätt med kompetensutveckling. I förvaltningen sker det kontinuerligt interna
kompetensutvecklande insatser inom en rad olika områden som läkemedelsutbildning, diabetesutbildning,
förflyttningskunskap, och utbildningar inom demens och psykiatri. Förvaltningen har även valt att göra
några mer specifika insatser under 2020, både internt och med hjälp av lärosäten, för att täcka
kompetensgap och för att rusta för framtida behov.
För aspekterna gap-analys och avgångsenkät/avgångssamtal har bedömning inte kunnat göras.

Indikator

Utfall

Kompetensförsörjning

Önskat utfall
2022

Trend
Både positiv och
negativ avvikelse

Avstämning
Gapet, det vill säga differensen mellan en behovsanalys jämfört med en analys över tillgänglig kompetens.
Differensen ska minska.
Gap-analys görs i Malmö stad vartannat år och det finns ingen analys för 2020. Förvaltningen kan ändå
konstatera att det kvantitativa gapet gällande sjuksköterskor, som var det största kvantitativa gapet i 2019 års
analys, har minskat något om vi utgår från bedömt behov i analysen för 2019.
Bemanningsföretag, omfattning av användning, ska minska. Följs genom kostnader och andel arbetad tid
utförd av sjuksköterskor genom bemanningsföretag.
Preliminära siffror gällande inköp av externa bemanningssjuksköterskor för 2020, hämtade i december 2020,
visar att kostnad för bemanningsföretag ökat med cirka en miljon kronor jämfört med 2019 vilket inte är i linje
med målet att minska omfattning av användningen. För perioden januari till oktober stod
bemanningssjuksköterskor för cirka 14% av den arbetade tiden. Dock väntas andelen minska när helårssiffror
blir tillgängliga eftersom extern bemanning används som mest under sommaren. Siffrorna är inte helt
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

jämförbara eftersom tillgängliga siffror för bemanningsföretag avser beställningar vilket kan skilja sig något
från faktiskt utförda timmar.

Personalomsättning, som ska minska, följs genom antal som börjat och slutat för utvalda yrkeskategorier
inklusive sektionschefer
Personalomsättningen under januari till december har minskat något för samtliga utvalda yrkeskategorier och
det var fler som började en anställning under perioden än som slutade i grupperna arbetsterapeut,
biståndshandläggare och sjuksköterska vilket är positivt ur kompetensförsörjningssynpunkt.


Arbetsterapeuter 11,6 % omsättning, minskning med 2,5 procentenheter. Nya anställningar under
perioden var lika många som avslutade anställningar.



Biståndshandläggare 9,2 % omsättning, minskning med 2,5 procentenheter. Nya anställningar under
perioden var fler än avslutade anställningar.



Fysioterapeuter 10,0 % omsättning, minskning med 2,9 procentenheter. Nya anställningar under
perioden var färre än avslutade anställningar.



Sektionschefer 11,9 % omsättning, minskning med 1,4 procentenheter. Nya anställningar under
perioden var färre än avslutade anställningar.



Sjuksköterskor 21,3 % omsättning, minskning med 0,8 procentenheter. Nya anställningar under
perioden var fler än avslutade anställningar.

Avgångsenkät/avgångssamtal, analys av tillgängligt material.
Avgångsenkäter hade under året en svarsfrekvens på cirka 10 % och förvaltningen bedömer att en analys inte
kan göras utifrån att resultaten inte kan generaliseras med en så pass låg svarsfrekvens.
Interna utbildningsinsatser riktade mot olika yrkesgrupper
Kompetenscentrum
Den 1 mars startade förvaltningens Kompetenscentrum med målsättning att skapa ett gemensamt, samordnat
och strukturerat arbetssätt med verksamhetsnära kompetensutveckling. Arbetet sker i nära samarbete mellan
Kompetenscentrum, HR och verksamheterna. Kompetensutvecklande insatser anordnas på flera håll i
förvaltningen men främst i Kompetenscentrums och avdelningen för hälsa och förebyggandes regi. Syftet är att
kunna möta upp de behov och färdigheter som behövs för att kunna bedriva en god och säker vård och
omsorg med en samtidig god arbetsmiljö. Förvaltningen har även valt att göra några mer specifika insatser
under 2020, både internt och med hjälp av lärosäten, för att täcka kompetensgap och för att rusta för framtida
behov.
Under 2020 har 53 vårdbiträden erhållit undersköterskekompetens genom kompletterande studier. Under 2020
har också 60 vårdbiträden validerat sina kunskaper som nu kommer ligga till grund för kompletterande studier
för att få undersköterskekompetens. Kompletterande studier sker inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Ett 40-tal
undersköterskor har genomfört internutbildningen "stärkt kompetens för undersköterskor". Syftet har varit att
deltagare ska bli tryggare i sin yrkesroll samt möta de kompetenskrav som förväntas vid mer avancerad vård i
hemmet.
Ett 30-tal sjuksköterskor har genomgått uppdragsutbildning 7,5 hp på Malmö Universitet för att stärka sin
kompetens inom "Omvårdnad och medicinsk vård inom hemsjukvård". På samma sätt har strax över tio
sjukgymnaster och arbetsterapeuter genomgått en uppdragsutbildning 7,5 hp inom "Avancerad vård och
rehabilitering i hemmet" på Lunds universitet. De två uppdragsutbildningarna kompletterar varandra och bidrar
tillsammans att teamet kan utföra mer avancerad vård och rehabilitering i hemmet.
Under året har olika utbildningar inom bland annat områdena: Demenssjukdomar och bemötande, Äldre och
missbruk, Depression och suicidprevention och Grundläggande utbildning i bemötande genomförts och
utbildningarna har varit riktade mot alla de större yrkesgrupperna i förvaltningen.
Arbetsplats- och verksamhetsförlagd utbildning
En del i den framtida kompetensförsörjningen är att ta emot studenter under deras arbetsplatsförlagda och
verksamhetsförlagda utbildning. Under 2020 tog förvaltningen emot 1 043 studenter fördelat enligt nedan:
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Undersköterskestudenter 643, Sjuksköterskestudenteter 345, Fysioterapeuter 9, Arbetsterapeutstudenter 17 och
Socionomstudenter 21.

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
Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Under målet finns totalt fyra indikatorer och uppföljningen visar att tre av indikatorerna har både en
positiv och negativ avvikelse och för en indikator har utvecklingen varit enligt planeringen. En
sammanvägning har gjorts av de underliggande aspekterna och deras utveckling för att avgöra hur
respektive indikator har utvecklats och sedan hur målet utvecklats under året.
Positivt och negativt för indikatorn Tillgänglighet till hälsa, vård och omsorg
För indikatorn Tillgänglighet till hälsa, vård och omsorg visar uppföljningen att det under året både skett en
positiv och negativ avvikelse under året. Brukarnas upplevelse av tillgänglighet i förvaltningen visar både
på förbättringar och försämringar under året. Sedan oktober månad är det möjlighet att ansöka om bistånd
digitalt. Mötesplatserna har under en stor del av året varit stängda för att undvika smittspridning.
Verksamheten har utvecklats från fysiska mötesplatser till digitala aktiviteter.
För det förebyggande arbetet i förvaltningen har en inventering genomförts över insatser som görs för att
förbättra och bibehålla hälsotillstånd hos målgrupperna. Det pågår löpande ett förebyggande och
hälsofrämjande arbete i alla förvaltningens avdelningar.
Positivt och negativt för indikatorn Nöjdhet med omvårdnad, service och bemötande
Uppföljningen av indikatorn Nöjdhet med omvårdnad, service och bemötande visar både positiv och negativ
avvikelse under året. Brukarnas sammantagna nöjdhet visar på totalen en förbättring. Samtidigt så visade
fördjupade analyser att brukare som upplever ensamhet, otrygghet och besvär av oro, ängslan och ångest
har en sämre upplevelse av vården och omsorgen inom samtliga frågeområden inom
brukarundersökningen jämfört med personer som har frånvaro av dessa faktorer. Under året har modell
för kvalitetsuppföljning och för löpande brukar- och anhörigdialog implementerats.
Enligt planering för indikatorn Tillgodosedda behov
Indikatorn Tillgodosedda behov visar vid uppföljningen att utvecklingen under året i stort har skett enligt
planeringen. Andelen uppföljda biståndsbeslut inom ordinärt boende har varit 88 %. Personalkontinuiteten inom ordinärt boende har blivit något sämre, men ligger fortfarande bättre än genomsnittet
för landet. Arbetet med hälso- och sjukvårdsavtalet fortskrider och antalet inskrivna i mobilt vårdteam har
ökat. Genom nämndens beslutade Strategi för demensvård i Malmö stad bidrar hela förvaltningen till de fyra
utvecklingsområden som anges.
Positivt och negativt för indikatorn Digital utveckling
Indikatorn Digital utveckling har under året både utvecklas positivt och negativt. Totalt har cirka 1 900
smarta telefoner delats ut i förvaltningen. Tillsyn nattetid sker nu i första hand via trygghetskamera i
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ordinärt boende. Införande av digital signering har påbörjats inom särskilt boende, dock har installation av
wifi inte skett i den takt som planerats. Kultur för äldre har fortsatt utvecklats exempelvis genom att större
utbud har tillgängliggjorts digitalt. Merparten av möten inom förvaltningen som ej berör sekretess sker nu
digitalt.
Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Tillgänglighet till hälsa, vård
och omsorg

Trend
Både positiv och
negativ avvikelse

Avstämning
Brukarundersökningen delar av enkäten som innefattar tillgänglighet, resultat ska öka
Området tillgänglighet följs upp genom att undersöka resultatet i Socialstyrelsens brukarundersökning och de
frågor som berör tillgänglighet både direkt och indirekt. För 2020 har målet varit att upplevelsen av
tillgängligheten ska öka både inom hemtjänst och särskilt boende. Sammanfattningsvis har det totala resultatet
minskat inom hemtjänsten och ökat inom särskilt boende.
För att belysa tillgängligheten undersöks följande frågor:


Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen vid behov?



Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar?



Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

Hemtjänst
Att kunna komma i kontakt med hemtjänsten vid behov utgör en av flera viktiga förutsättningar för att ha
tillgång till vård och omsorg, att känna trygghet samt uppleva inflytande och kontroll över sin vardag. Samtidigt
påverkas hemtjänstens möjlighet till tillgänglighet av arbetets natur där förändringar kan ske med kort varsel.
Införandet av smarta mobiler till hemtjänstpersonal innebär att förutsättningarna kan komma att förbättras. Det
totala resultatet för de som angav att det var mycket eller ganska lätt att komma i kontakt med hemtjänsten
har minskat från 61 procent 2019 till 58 procent under 2020. Differensen mellan högsta och lägsta resultat på
sektionsnivå har ökat med två procentenheter, från 47 till 49 procent. Både lägsta och högsta resultatet har
blivit lägre 2020 jämfört med 2019.
Att bli meddelad om tillfälliga förändringar kan vara viktigt för brukaren ur flera perspektiv, dels för att vara
förberedd på förändringen och för att ha möjlighet att påverka utifrån den. 2020 angav 58 procent att
hemtjänsten alltid eller oftast meddelar vid tillfälliga förändringar, vilket är en minskning med 3 procentenheter
i förhållande till 2019. Det högsta sektionsresultatet var 76 procent medan det lägsta var 29 procent. Både
högsta och lägsta resultatet har förbättrats från föregående år och differensen mellan högsta och lägsta
resultat har minskat 2020.
Att brukaren upplever att hemtjänstpersonalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete utgör ytterligare
en viktig förutsättning för att vården och omsorgen ska vara tillgänglig. Hemtjänsten har ett resultat på 70
procent som upplever att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid hos dem för att utföra sina
arbetsuppgifter, vilket är samma resultat som för 2019. Differensen mellan högsta och lägsta resultat på
sektionsnivå har minskat mellan 2019 och 2020, genom att både det högsta och lägsta resultatet blivit högre
2020 jämfört med 2019.
Inom hemtjänsten ses tydliga skillnader mellan de sektioner som har arbetat utifrån Malmömodellen för
kontinuitet att deras resultat har förbättrats jämfört med de sektioner som ännu inte har börjat med arbetet
utifrån modellen.
Särskilt boende
Inom särskilt boende finns andra förutsättningar att tillgodose behoven kopplat till tillgänglighet, men delvis
även andra utmaningar. Brukarna har ofta ett sämre hälsotillstånd och i högre omfattning demenssjukdomar
jämfört med de brukare som finns inom hemtjänsten.
84 procent av brukarna på särskilt boende anger att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med
personalen vid behov, en ökning med 4 procentenheter från 2019 års resultat. Precis som inom hemtjänsten

Årsanalys 2020, Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

20(47)

Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

utgör möjligheten att komma i kontakt med personalen en viktig förutsättning för att framföra sina önskemål
och tillgodogöra sig vården och omsorgen. På sektionsnivå är högsta och lägsta resultat samma som
föregående år.
Att bli informerad om tillfälliga förändringar skapar en förutsägbarhet och känsla av rådighet över sin tid. Trots
närheten till brukaren som finns på ett särskilt boende är det endast 52 procent som upplever att personalen
alltid eller oftast meddelar om tillfälliga förändringar, föregående år var siffran 48 procent. Det råder en stor
skillnad mellan högsta och lägsta resultatet på sektionsnivå och den har ökat från föregående år, framförallt
genom att det högsta resultatet förbättrats från 86 till 91 procent.
76 procent av brukarna på särskilt boende upplever att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för
att kunna utföra sitt arbete hos dem. Detta är en ökning med fem procentenheter jämför med 2019. Både det
högsta och lägsta resultatet på sektionsnivå är oförändrat mellan 2019 och 2020. Tid är inte alltid synonymt
med kvalitet. Även kortare möten kan innehålla och upplevas ha en hög kvalitet. Upplevelsen av om tiden är
tillräcklig kan variera stort mellan brukare. Därför är personalens närvaro och förmåga att tolka brukarens
behov centralt.

Fysisk tillgänglighet lokaler, ska öka
Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet i lokaler för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen samt i plan- och byggförordningen. Tillgänglighetskraven i
dessa förtydligas i tillämpningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler. Offentliga lokaler ska vara
tillgängliga och användbara för alla oavsett funktionsförmåga. Hälsa- vård och omsorgsförvaltningen har tagit
fram ett funktionsprogram och en checklista för att säkra tillgängliga lokaler. Checklistan ska fungera som stöd
för verksamheter inom förvaltningen i arbetet att utforma/anpassa lokaler för personer med
funktionsnedsättning. Checklistan baseras på lagkrav för byggd miljö (Boverket) och riktlinjer för tillgänglighet
av Myndigheten för delaktighet (MFD). Checklistan anger områden relaterade till nedsatt rörelseförmåga,
nedsatt syn, nedsatt hörsel, allergi och överkänslighet samt möjligheter att enkelt orientera sig med hjälp av
skyltning. Funktionsprogrammet och checklistan bidrar tillsammans till att skapa likvärdiga förutsättningar för
olika grupper av Malmöbor som kan vara såväl brukare, som anhöriga och anställda i våra verksamheter.
Samtal till Kontaktcenter, antal och typ av samtal, minskning avseende sökning av kontakt med förvaltningen
för brukare och anhöriga
Under årets första elva månader mottog Kontaktcenter 253 000 ärenden där cirka 12 procent av dessa rörde
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, vilket motsvarar strax över 30 000 ärenden. Under 2019 inkom totalt
19 500 ärenden under perioden april till december. Åren är inte helt jämförbara eftersom 2019 var året som
Kontaktcenter startade sin verksamhet.
Av alla ärenden in till Kontaktcenter gällande hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är strax under en tredjedel
riktade mot hemtjänsten. Strax under en tredjedel av alla samtal till hälsa, vård och omsorgs samtal, berör
hemsjukvård, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och hjälpmedel. Förvaltningen behöver utveckla
tillgängligheten då cirka 25 % av ärendena från Kontaktcenter inte kunnat säkerställa ett svar.
Sammanfattningsvis innebär uppdraget och samarbetet mellan förvaltningen och Kontaktcenter att det
kontinuerligt behöver ske ett utbyte och ett lärande kring varandras uppdrag och förutsättningar för att båda
parter ska kunna leverera en god service till brukare, anhöriga och Malmöbor.
Digital ansökan, processen med införande
Från och med den första oktober finns möjlighet att ansöka digitalt om bistånd och insatser genom
myndighetsavdelningen. Erfarenheterna från den första perioden visar att endast ett fåtal ansökningar kommit
in till förvaltningen denna väg. Under början av 2021 kommer en uppföljning/utvärdering att genomföras.
Mötesplatser, förutsättningar för sociala sammanhang och gemenskap
Social gemenskap, fysisk aktivitet och meningsfullhet i vardagen är faktorer som främjar livskvaliteten bland
äldre och förebygger fysisk och psykisk ohälsa. Syftet med förvaltningens mötesplatser är att tillgängliggöra
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och skapa förutsättningar för sociala sammanhang och gemenskap för seniorer i Malmö. För att minska risken
för smittspridning av covid-19 har mötesplatserna varit tillfälligt stängda sedan i mars 2020 och är fortfarande
stängda vid början av 2021.
Många seniorer i Malmö känner sig ensamma och saknar den sociala samvaro som mötesplatserna kan ge.
Istället för fysiska möten erbjuder mötesplatserna aktiviteter online via bland annat Facebook och Instagram
där det löpande läggs ut tips och aktiviteter, vilket har genererat en ökning av följare på sociala medier. För att
nå de som inte har tillgång till digitala forum sänder medarbetare på mötesplatserna inslag på Malmö
mediakanal (Malmökanalen). Utöver digitala aktiviteter och TV-inslag har mötesplatserna ett telefonnummer dit
Malmöbor kan ringa för att få information om verksamheten men också för att samtala vilket ger möjlighet till
social samvaro.
Som ett led i det fortsatta arbetet med att utveckla digitala möjligheter för sociala sammanhang har personer
som vanligtvis besöker mötesplatserna intervjuats. Syftet är att undersöka hur de har påverkats av stängningen
och hur förvaltningen nått ut med de digitala insatserna. Ett vidare steg i arbetet är att utveckla möjligheter för
digital interaktion.
Volontärverksamhet på mötesplatserna
Delaktighet, att få känna sig behövd och finnas i ett sammanhang är viktiga delar för välbefinnandet och
hälsan. De flesta människor vill och har behov av att få betyda något för andra och ta del av samhället på lika
villkor. Äldre personer i dag upplever inte alltid att de efterfrågas och räknas med. Det är både en personlig och
samhällelig förlust. Det är därför viktigt att värna om ett samhälle som inkluderar sina invånare oavsett ålder
och andra faktorer (Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, SOU 2017:21).
För att motverka ofrivillig ensamhet och utanförskap samt främja meningsfullhet och social gemenskap har
utveckling av en volontärverksamhet påbörjats och policy tagits fram. Genom volontärskap kan seniorers egna
resurser tas tillvara. Samtidigt skapas möjligheter för delaktighet, att vara i ett sammanhang och få betyda
något för andra. Frivilliga insatser ökar livskvaliteten hos såväl givare som mottagare och kan bidra till minskat
utanförskap och främja gemenskap och tillit mellan människor. Under 2021 och 2022 kommer
volontärverksamheten att byggs upp och innehållet utvecklas utifrån deltagarnas intressen och behov.
Digitalt utanförskap
Folkhälsomyndigheten lyfter fram att människor deltar mindre i sociala och kulturella aktiviteter ju äldre de blir
vilket innebär ökad risk för ensamhet och social isolering. Ensamhet är också en av de vanligaste orsakerna till
försämrad livskvalitet hos personer 65–80 år. Samtidigt är skyddsfaktorer för psykisk hälsa att känna sig
delaktig, ha ett socialt nätverk och få social stimulans. Digitala verktyg och kommunikationskanaler skapar
möjligheter för sociala sammanhang och gemenskap. Men att vara digitalt delaktig kan vara en utmaning för
just äldre. Att leva i digitalt utanförskap kan vara självvalt, men kan också bero på att tillgången till teknik och
digital kompetens varierar (Folkhälsomyndigheten).
Ett sätt att motverka digitalt utanförskap och förebygga eller bryta ensamhet är förvaltningens IT-fixartjänst. ITfixaren erbjuder Malmöbor hjälp med att installera appar, tjänster och sociala medier samt rådgivning om
kommunikationsappar och digitala samhällstjänster. Med anledning av rådande pandemi och att seniorer som
lever i digitalt utanförskap identifierats som en riskgrupp för ofrivillig ensamhet har åldersgränsen för ITfixartjänster tillfälligt sänkts från 75 år till 70 år.
Utifrån målsättningen att insatser från IT-fixare är tillgängliga för alla inom målgruppen oavsett kön,
födelseland eller stadsområde har ett analysarbete påbörjats. Med utgångspunkt i statistiskt underlag har
dialog förts kring vilka som nås, vilka som inte nås och vad det kan bero på. Det finns behov av fördjupade
analyser för att kunna dra slutsatser och ta fram lämpliga åtgärder för att nå fler målgrupper, tillgodose behov
och minska skillnader. Vidare arbete sker under nästa år.
Förebyggande arbete, förflyttningar
Förebyggande arbete är åtgärder som syftar till att bevara god hälsa och förhindra att skador och sjukdomar
uppkommer eller förvärras. Åtgärderna kan inriktas på en enskild individ, på en grupp individer, på hela
befolkningen eller på den fysiska miljön. Förebyggande insatser görs både för Malmöbor utan behov av
insatser och bland brukare, patienter och anhöriga som finns i förvaltningens verksamheter.
Under våren genomfördes en mindre inventering i förvaltningen som syftade till att identifiera det
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förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Inventeringen visade att förebyggande och hälsofrämjande insatser
utförs i alla förvaltningens avdelningar. Vissa insatser är främst riktade till specifika grupper eller hälsotillstånd
medan andra insatser är mer generella. Av inventeringen framkom även utmaningar såsom att nå ut med
förebyggande insatser i ett tidigt stadie samt utveckling av de insatser som kräver samverkan med andra
verksamheter.
Under hösten genomfördes en tvärgruppsdialog med representanter från verksamheterna i syfte att analysera
det som framkom i inventeringen med särskilt fokus på tillgänglighet och delaktighet – Vilka når vi? Vilka når vi
inte? Hur gör vi målgruppen delaktig? På vilket sätt främjar insatserna livskvalitet och ett gott åldrande?
Diskussioner fördes också kring framgångsfaktorer, utmaningar, behov och samverkan.
Under dialogen framkom att det finns skillnader vad gäller tillgänglighet och jämlikhet kopplat till
förebyggande och hälsofrämjande arbete. Exempelvis genom att vi inte når hela målgruppen eller att olika
insatser är olika tillgängliga beroende på olika faktorer, exempelvis hälsotillstånd, ålder och ekonomi. Det finns
behov av fördjupade analyser för att kunna dra slutsatser och ta fram lämpliga åtgärder för att nå fler
målgrupper, tillgodose behov och minska skillnader.
Förebyggande och hälsofrämjande arbete är komplext. Dels för att det kan vara svårt att identifiera och hitta
målgruppen. Men också för att det kan vara problematiskt att se förflyttningar då det kan vara svårt att
konstatera vilka effekter som kan tillskrivas vilken insats eller åtgärd. Det är viktigt att kunna möta behoven som
finns bland brukare, patienter, Malmöbor och anhöriga. Det behövs ökad kunskap kring att ta reda på och
möta behov. Förvaltningen behöver utveckla fler sätt att nå personer i riskgrupp, dvs metoder för att nå
personer som inte nås idag.
Det finns ett stort engagemang och en vilja att driva det förebyggande arbetet framåt. Områden som
samverkan och samarbete mellan avdelningarna, identifiera målgrupper och behov samt att arbeta
förebyggande på rätt sätt lyfts fram som särskilt viktiga att fokusera på i det fortsatta arbetet.

Nöjdhet med omvårdnad,
service och bemötande

Både positiv och
negativ avvikelse

Avstämning
Brukarundersökningen, minskade interna skillnader
Totalt sett har hemtjänsten i Malmö stad förbättrat sitt resultat avseende sammantagen nöjdhet från 79
procent 2019, till 80 procent 2020. Resultatet för år 2020 visar samtidigt att den interna skillnaden för den
sammantagna nöjdheten inom hemtjänst har minskat. Det högsta resultatet har bibehållits och det lägsta
resultatet har höjts jämfört med 2019. Majoriteten av alla hemtjänstsektioner har mellan 2019 och 2020
förbättrat eller bibehållit sitt resultat avseende sammantagen nöjdhet. Resterande sektioner har försämrat sitt
resultat i olika grad. En tydlig skillnad ses mellan de sektioner som har arbetat utifrån Malmömodellen för
kontinuitet att deras resultat har förbättrats jämfört med de sektioner som ännu inte har börjat med arbetet
utifrån modellen.
Inom särskilt boende anger 83 procent att de sammantaget är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda
boende vilket är en ökning med tre procentenheter jämfört med 2019. Den interna skillnaden mellan det
högsta och lägsta resultatet har ökat jämfört med 2019 genom att det lägsta resultatet har blivit lägre. Det
högsta resultatet ligger kvar på 100 procent. Majoriteten av alla särskilda boenden har ett förbättrat eller
oförändrat resultat jämfört med 2019. Resterande särskilda boenden har försämrat sitt resultat i olika grad.
För att synliggöra eventuella skillnader har förvaltningen jämfört hur brukares upplevelser av trygghet, besvär
av oro, ängslan och ångest samt upplevelse av ensamhet påverkar upplevelsen av vården och omsorgen.
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Jämförelsen visar att brukare som upplever ensamhet, otrygghet och besvär av oro, ängslan och ångest har en
sämre upplevelse av vården och omsorgen inom samtliga frågeområden i brukarundersökningen jämfört med
personer som har frånvaro av dessa faktorer. Inom sammantagen nöjdhet finns stora skillnader mellan
grupperna som upplever otrygghet, oro, ängslan och ångest eller ensamhet jämfört med de som inte upplever
detta.

Bland de som är ganska eller mycket otrygga upplever 50 procent att de är ganska eller mycket missnöjda med
sin hemtjänst och sitt särskilda boende. Detta ska jämföras med att det endast är 2 procent av de som är
mycket eller ganska trygga som upplever att de är ganska eller mycket missnöjda.

För gruppen som ofta upplever sig ensamma är 63 procent mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst och
sitt särskilda boende. Bland de som inte upplever ensamhet är 87 procent mycket eller ganska nöjda med sin
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hemtjänst och sitt särskilda boende.

Även för gruppen med oro, ängslan och ångest syns tydliga skillnader mellan de som upplever sig ha oro,
ängslan och ångest och de som inte har detta när det gäller den sammantagna nöjdheten. Bland de med svåra
besvär av oro, ängslan och ångest upplever 61 procent att de är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst
eller sitt särskilda boende. Av de som inte har oro, ängslan och ångest upplever 87 procent att de är mycket
eller ganska nöjda.
För att fördjupa analysen av ovan resultat genomfördes under hösten en dialog med medarbetare från olika
delar av förvaltningen med särskilt goda kunskaper inom psykiatri, demens, anhörigkontakter,
korttidsverksamhet och kompetensutveckling. Dialogen belyste bland annat att förutsättningar för likvärdighet
kräver rätt kompetens, rätt verktyg och tillräckligt med utrymme.
Anhörigas upplevelse av vården och omsorgen av sin närstående lyftes som särskilt viktigt eftersom det finns
en risk att oroliga och otrygga anhöriga kan ”spilla över” sin känsla av otrygghet på brukaren. Brukare som är
dubbeldiagnostiserade med både kognitiv svikt och psykisk sjukdom kan utgöra en stor belastning för
anhöriga. Samtidigt har en del anhöriga svårt att släppa taget och överlåta omsorgen av sin närstående. För att
skapa trygghet är det viktigt att anhöriga uppmärksammas tidigt och görs delaktiga. Ett bra stöd finns att få
hos förvaltningens anhörigkonsulenter, men många känner inte till att dessa finns. Att sprida information om
detta är därför ett fortsatt viktigt arbete. Det framkom också att insatser som rör fysisk rörelse kan minska
besvär mot oro, ängslan och ångest något som kan användas i ännu högre utsträckning än idag. Vidare krävs
att arbetet med personcentrerad vård och omsorg fortsätter att utvecklas för att komma personer som
upplever otrygghet, oro, ängslan, ångest och ensamhet tillgodo.
Enkät på mötesplatserna, likvärdiga upplevelser
Enkät på mötesplatser har inte varit möjlig att genomföra då mötesplatserna varit stängda stora delar av året.
Enkät korttiden, minskade interna skillnader
Inom korttiden får de brukare som varit där svara på ett antal frågor där en av frågorna handlar om den
sammantagna upplevelsen av att vara på kortidsenheten. Resultatet för korttidens verksamheter under
perioden januari – november 2020 ligger på mellan 4,51 och 4,75 av 5 möjliga. Förra året låg värdet mellan 4,40
och 4,53. Differensen mellan högsta och lägsta har ökat. Men lägstanivån ligger nästan på samma nivå som
förra årets högsta. I korttidens tillfrågas brukarnas upplevelse av bemötande i tre olika frågeställningar.
Brukarna skattar personalens bemötande som gott i det stora hela. Dock konstateras återkommande i den
öppna frågan att bemötande varierar mycket. Att arbeta med bemötandefrågor blir således alltid aktuellt och
verksamheterna har också inom ramen för kvalitetsdialogerna identifierat områden och aktiviteter kopplat till
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att utveckla det goda bemötandet ytterligare.
Korttidens verksamheter har under året ställt om till att kunna vårda covid-sjuka patienter i en av
verksamheterna. Övriga verksamheter har i olika omfattning drabbats av smitta eller utbrott. Beläggningen på
korttiden har varit lägre under detta år jämfört med något annat år tidigare. Detta gör att endast 286 enkäter
har inkommit jämfört med 464 enkäter 2019. Detta påverkar i den grad att enskilda individers svar får större
påverkan på helheten än när underlaget är större. Det förbättrade resultatet av årets mätning är svårt att dra
slutsatser från eftersom verksamhetens förutsättningar varit annorlunda och utmanande på så många sätt.
Kanske kan det bero på chefernas tydliga prioritering med fokus på att förhindra smittspridning har lett till
ökad verksamhetsnärvaro med större möjlighet att leda och fördela på plats. Alla verksamheter har också
arbetat aktivt med kvalitetsdialogerna och följt upp förra årets handlingsplaner vilket har återkopplats positivt.
Kvalitetsuppföljningsmodellen, uppbyggande och genomförande av
Kvalitet inom hälsa, vård och omsorg kan beskrivas som förmågan att tillgodose den enskildes uttalade och
underförstådda behov. Kvalitet skapas ytterst i mötet mellan organisationens medarbetare och den enskilde:
brukare, anhörig, patient och Malmöbo. Det innebär att det är utifrån mötet med den enskilde som
kvalitetsutveckling behöver börja. Begreppet kvalitet innehåller flera dimensioner. En beskrivning av god
kvalitet från Socialstyrelsen innebär att den vård, omsorg och service som ges ska vara säker, tillgänglig,
individanpassad, jämlik, kunskapsbaserad och samarbetsbaserad. Att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete är
något som åligger hälsa-, vård- och omsorgsnämnden enligt SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete).
Under 2020 har en ny modell för uppföljning av kvalitet implementerats. Kvalitetsuppföljningsmodellen utgår
från vad som sker i mötet med brukaren och fokuserar på utveckling, lärande och på de förutsättningar som
behövs för att utveckla kvaliteten. Modellen är ett komplement till de metoder och verktyg som förvaltningen
redan använder och kopplar samman tre delar av verksamheternas kvalitetsarbete; kvalitetsråd,
kvalitetsdialoger och kvalitetsplaner till en helhet.
Verksamheterna har sedan tidigare arbetat med kvalitetsråd och kvalitetsplaner. Det nya tillskottet till
förvaltningens kvalitetsarbete är kvalitetsdialoger. Under 2020 genomfördes över 2 300 självskattningar av
medarbetare och över
2 000 brukar- och anhörigsamtal. Kvalitetsdialogen bygger på självskattning hos
medarbetarna och brukar- och anhörigdialog som sektionschefer genomför löpande under året. Påståendena i
självskattning utgår från områden så som bemötande, dokumentation och kontaktmannaskap. Genom att både
brukarens och organisationens perspektiv tas upp tillsammans i en dialog har det varit möjligt att belysa
framgångar och utmaningar från olika synvinklar och med ett tydligt fokus på Malmöbon.
Medarbetarna har varit positiva till arbetssättet och uppskattat att få diskutera kvalitet lite mer på djupet.
Merparten av de chefer som deltagit i dialogerna har upplevt det som en bra modell där olika perspektiv
belyses och där medarbetares upplevelser och kunskaper tas till vara.
Ett viktigt syfte med modellen är att bidra till ett kollegialt lärande och ett lärande klimat där framgångsrika
arbetssätt sprids i organisationen. Under sista kvartalet 2020 till januari 2021 kommer stora delar av
förvaltningen att ha dialoger i alla delar av förvaltningen från medarbetare i respektive sektion till
avdelningschefer med nämndens presidium. Genom att lyfta utvecklingsområden, framgångsområden, lärande
och goda idéer från sektion till nämnd ökar förutsättningar för att sprida goda idéer och att ge rätt stöd och
förutsättningar till medarbetarna för att de ska kunna skapa än bättre kvalitet i mötet med brukaren.
I dialogerna har det framkommit ett behov av att skapa fler forum för att dela med sig av det som diskuterats
även över organisationsgränser. Ett exempel på detta är mellan omvårdnadspersonal och legitimerad personal
för att öka utbytet gällande goda exempel, lärdomar och utvecklingsområden. Vikten av en god
teamsamverkan lyftes som en förutsättning och framgångsfaktor för att en verksamhet ska bedrivas med god
kvalitet, likaså vikten av en god struktur och en god planering.
Utveckling, anpassning och implementering av modellen fortsätter under 2021.
Löpande brukar- och anhörigdialog, uppbyggande och införande av
Löpande dialog med brukare och anhöriga har sin utgångspunkt i att aktivt efterfråga hur brukare och anhöriga
upplever den vård, omsorg och service som de får av förvaltningen. Det individuella samtalet med brukare och
anhörig bidrar till en djupare och bättre förståelse av både vad som är bra och varför men även vad som

Årsanalys 2020, Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

26(47)

Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

behöver utvecklas och vad det beror på. Brukare och anhöriga har därigenom också en möjlighet att mycket
snabbare få återkoppling och förändring utifrån sina behov och önskemål. Att aktivt efterfråga synpunkter och
åsikter är också ett sätt att nå de individer som inte är så benägna att själva ge återkoppling. Därigenom kan
förvaltningen tydligare säkerställa att en jämlik vård och omsorg ges till brukare oavsett förutsättningar att
själva efterfråga.
Utgångspunkterna för frågorna som utgör ett stöd i samtalet är framtagna både utifrån områden i
Socialstyrelsens årliga brukarundersökning men även utifrån områden som framkom under den intervjustudie
som genomfördes under vintern 2019. Områdena berör olika aspekter av bemötande som till exempel
relationen till kontaktmannen, tillgodosedda önskemål och hur lätt det är att komma i kontakt med personalen.
Det finns också möjlighet att lämna fria svar för att fånga upp ytterligare synpunkter och önskemål. Den
löpande dialogen med brukare och anhöriga utgör ett viktigt komplement till Socialstyrelsens årliga
brukarundersökning och ger första linjens chefer en ännu bättre möjlighet att följa upplevelsen av den vård och
omsorg som deras medarbetare utför.
Under 2020 skedde totalt strax över 2 000 kontakter med brukare och anhöriga inom ramen för den löpande
brukar- och anhörigdialogen.

Tillgodosedda behov

Enligt planering

Avstämning
Uppföljning biståndsbeslut, behålla, om möjligt öka andelen
Andelen uppföljda biståndsbeslut i ordinärt boende uppgick i december månad till 89 %. En viss nedgång av
uppföljningar konstaterades under våren, då en omställning från fysiska besök till telefonledes uppföljning
pågick. Detta sammanföll även med ett högre antal sjukskrivna biståndshandläggare. Under sommaren ställdes
arbetssättet om vilket möjliggjorde fler uppföljningar. Det underlättade även att hembesöken inom ordinärt
boende återigen kunde genomföras fysiskt.
Andelen uppföljda biståndsbeslut inom särskilt boende uppgick i december månad till 40 %. Huvudorsakerna
till att uppföljningarna inte kunde genomföras i den utsträckning som planerades för 2020, är dels
besöksförbudet som inrättades på särskilt boende under en del av året, samt att det har varit svårt att
samordna uppföljningarna som nu fortsatt genomförs digitalt. Vissa tekniska hinder har också försvårat arbetet
så som exempelvis avsaknad av wifi på somliga boenden.
Andelen uppföljningar utgör en viktig förutsättning men avspeglar inte kvaliteten i uppföljningarna eller vilka
effekter uppföljningarna får för den enskilde brukaren. Andelen uppföljningar avspeglar inte heller hur stor
andel av alla brukare som täcks upp eller om det finns grupper av brukare som har en större behov av
uppföljningar jämfört med andra. Aspekten behöver därför på sikt utvecklas för att spegla fler dimensioner av
uppföljningen och dess effekter.
Tillgång till service och omsorg utifrån jämlikhetsaspekter, analys utifrån arbete som ska påbörjas
Tillgång till service och omsorg utifrån jämlikhetsaspekter handlar om ett långsiktigt utvecklingsarbete som
sträcker sig över mandatperioden. Utvecklingsarbetet har påbörjats och det pågår processer kring att skapa
strukturer för arbetet, se över olika metoder, undersöka tillgång till statistiskt underlag samt se över möjligheter
för eventuella samarbeten med andra förvaltningar och aktörer. Arbetet kommer att fortlöpa under
mandatperioden.
Kontinuitet, som förutsättning
Den planerade personalkontinuiteten är en viktig dimension av kvaliteten för brukaren. Nationellt mäts
personalkontinuiteten inom ramen för SKR:s Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) en gång per år. Avdelningen
för ordinärt boende mäter månadsvis den planerade personalkontinuiteten i alla sektioner. Mätetalet beskriver
medelvärdet av antal olika personal som en hemtjänsttagare planeras möta under en 14-dagarsperiod. Måttet
avser de personer, 65 år och äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten per dag mellan kl 07.00-22.00.
Trygghetslarm och matleveranser räknas inte.
Under perioden januari till december 2020 mättes ordinärt boendes personalkontinuitet till 14,03. I jämförelse
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med 2019, då kontinuiteten var 13,64, har en liten försämring skett, vilket främst härleds till coronapandemin
och en ökad sjukskrivning bland medarbetarna. Malmö ligger fortsatt bättre till i jämförelse med riket i övrigt
vars genomsnitt ligger på 17.
Att den planerade personalkontinuiteten ska vara likvärdig i hela hemtjänsten är en viktig del i att kunna ge
förutsättningar för en jämlik omsorg. Skillnaden mellan enheterna med högst och lägst personalkontinuitet var
under 2020 1,72. 2019 var skillnaden 1,98. Skillnaden mellan den med högst och lägst personalkontinuitet har
alltså minskat.
2021 kommer arbetet att inriktas på att fortsätta minska skillnaderna mellan enheterna, genom att fortsätta
arbetet med Malmömodellen för kontinuitet.
Hälso- och sjukvårdsavtalet, inskrivna i mobilt vårdteam
Sättet på vilket en brukare blir inskriven i mobilt vårdteam regleras i hälso- och sjukvårdsavtalet. Det är teamet
runt brukaren, det vill säga sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal,
biståndshandläggare, och läkare i mobilt vårdteam som identifierar vilka patienter som kan bli aktuella för
inskrivning.
Identifiering av patienter görs utifrån avtalets inklusionskriterier varav minst fyra måste vara uppfyllda för att
vara aktuell för denna vårdform:


tre eller fler kroniska diagnoser



inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste tolv månaderna



sex stående mediciner eller fler (exklusive ögondroppar, salvor etcetera)



klarar inte den personliga omvårdnaden



75 år eller äldre



erhåller hemsjukvård.

All vårdpersonal som har en relation med patienten kan initiera inskrivning i mobilt vårdteam. Vanligtvis görs
det av sjuksköterskan. Antalet inskrivna i mobilt vårdteam i ordinärt boende, var i november månad 317
patienter. I december år 2019 var 259 patienter inskrivna. Inom särskilt boende var i november 2020 i egen
verksamhet 1 125 (dec 2019: 915) patienter inskrivna i mobilt vårdteam. I privata boenden var i augusti månad
108 inskrivna i mobilt vårdteam (maj 2019: 1).
Under året har flera workshops hållits med medverkande från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens ordinärt
boende, funktionsstödsförvaltningen och de mobila vårdteamen. Framgångar och fortsatta utmaningar har
diskuterats. Under 2021 kommer workshops med särskilt boende att hållas.
Strategi för demensvård i Malmö stad, utveckling utifrån önskade lägen
Avdelningarna har på olika sätt planer och aktiviteter för hur förvaltningen ska nå det önskade läget till år 2022
enligt strategin. Redovisningen nedan följer demensstrategins huvudsakliga fyra utvecklingsområden.
Samverkan
Genom medverkan i lokalt samverkansforum för nära vård och hälso- och sjukvårdsavtalet samverkar
förvaltningen med funktionsstödsförvaltningen och Region Skåne. Samverkansforumet har tillskapat ett
demensutskott vars uppdrag är att belysa underlag som behöver tas fram för att nå ett önskat läge för
demensvården i Malmö. Informationsutbyte sker också med primärvården och minneskliniken för att utveckla
samarbetet kring personer med demenssjukdom. Genom intern samverkan har rutiner som tydliggör
samarbetet mellan myndighet, dagverksamhet och konsultativa demenssjuksköterskor tagits fram.
Kunskap och kompetens
Avdelningen för hälsa och förebyggande erbjuder förvaltningens övriga avdelningar demensutbildning och
utbildning i beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD). I stora delar av förvaltningen används
utbildningarna Demens ABC och Demens ABC + till olika yrkesgrupper för att kontinuerligt utveckla och
säkerställa att det finns en god kunskap kring demenssjukdomar och vad dessa innebär i vården och omsorgen
och i mötet med brukaren. Därtill genomförs fördjupningsutbildningar inom demens för olika yrkesgrupper och
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handläggare ges löpande handledning i hantering av ärenden. För att säkerställa informationsöverföring kring
gäster till andra verksamheter har dagverksamheternas medarbetare genomgått utbildning i SBAR, som är ett
kommunikationsverktyg, samt utbildning i motiverande samtal i syfte att hjälpa verksamheterna att bli mer
individanpassade. En befintlig dagverksamhet har förändrats för att bättre möta upp behoven som finns hos
yngre äldre med demenssjukdom.

Uppföljning och utvärdering
Inom dagverksamheterna har ett arbete inletts med att upprätta och kvalitetssäkra genomförandeplaner. Därtill
planeras BPSD-registrering för dagverksamheternas besökare. Inom ordinärt boende finns en plan för
implementering av kvalitetsregistret BPSD. Som stöd i implementeringen arbetar en projektledare med
uppföljning och handledning. Inom ramen för arbetet med BPSD kommer arbetet med levnadsberättelser och
bemötandeplaner för personer med demenssjukdom att utvecklas. Inom särskilt boende har två
verksamhetsutvecklare ett särskilt uppdrag att arbeta med uppföljning och stöttning till verksamheterna i
användandet av BPSD. Arbetet sker i samarbete med hälsa och förebyggande.
Anhöriga och närstående
Implementering av rutin för arbete mot våld i nära relation påbörjades under 2020. Under året har utbildningsoch informationsmaterial tagits fram för att motverka våld mot äldre i nära relation. Arbetet för att samtliga
medarbetare ska ha en baskunskap i anhörigfrågor/anhörigperspektiv fortsätter med stöd av förvaltningens
anhörigkonsulenter. Som ett led i att anhörigperspektivet ska uppmärksammas i utredningsmodellen har
biståndshandläggare börjat erbjuda anhörigsamtal.
Målet inom ordinärt boende är en hög personalkontinuitet och ett gott kontaktmannaskap som skapar
förtroende, trygghet och tillit. Att skapa en öppen och förtroendefull dialog med anhöriga är också en viktig
målsättning. Inom ordinärt boende sker löpande brukar- och anhörigdialoger. Det har framkommit att en
majoritet av anhöriga som har närstående med demenssjukdom upplever en hög nöjdhet gällande exempelvis
relationen till kontaktman och upplevelsen av trygghet med den hjälp som den närstående får från
hemtjänsten.
Alla chefer har fått utbildning i anhörigfrågor och cirka 100 anhörigombud har utbildats inom särskilt boende.
Strategi för att motverka våld mot äldre i nära relation, utvecklingen utifrån önskade lägen

Samhällets insatser för att förhindra och minska smittspridning av covid-19 har medfört en ökad isolering. För
redan utsatta grupper, såsom äldre, innebär det en ökad risk att utsättas för våld i nära relationer. Den sociala
isoleringen minskar möjligheten att upptäcka och ingripa om en äldre utsätts för våld. Det blir också svårare för
utsatta att söka hjälp. Förvaltningens biståndshandläggare bekräftar den nationella bilden att våld i nära
relation har ökat under pandemin. Som stöd i arbetet med det ökande antalet ärenden med våld i nära relation
finns en ny framtagen rutin och en utbildningsfilm. Den första delen i ”Strategi för att motverka våld mot äldre i
nära relationer” är nu uppfylld. Det innebär att det finns en hemsida gällande våld i nära relation på Komin och
att en utbildningsfilm har gjorts. På hemsidan, ”Våld i nära relation HVOF”, hittas strategin, rutinen för åtgärd
vid våld i nära relation mot personer som är äldre eller personer med funktionsnedsättning och den nya
utbildningsfilmen som stöd vid implementering av rutinen. Även andra former av stöd till verksamheterna
återfinns där.
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Nu är det dags för steg två vilket innebär att rutinen ska implementeras i alla arbetsgrupper där medarbetarna
arbetar mot brukare, patienter och Malmöbor. Som ytterligare stöd i det arbetet kan sektionscheferna boka in
befintlig stöd- och kontaktperson vars kontaktuppgifter också hittas på hemsidan.
Plan för arbetet med mänskliga rättigheter, utvecklingen utifrån inriktningar
Arbetsgivarperspektivet
I enlighet med diskrimineringslagen arbetar förvaltningen med aktiva åtgärder - ett förebyggande och
främjande arbete för att motverka diskriminering utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Årliga workshops i
ledningsgrupperna har genomförts i syfte att undersöka, åtgärda och följa upp risker för diskriminering. Risken
att medarbetare på grund av funktionsnedsättning eller språkliga hinder inte kan ta del av utbildningar samt att
skriftliga prov inte visar medarbetarens fulla potential har uppmärksammats. Utifrån det har förvaltningens
dokumentationsstöd för medarbetarsamtal arbetats om och uppmärksammar nu särskilda behov om stöd som
arbetsgivaren bör ta hänsyn till i samband med utbildningsinsatser. Det har också uppmärksammats att chefer
kan uppleva att det är svårt att förena chefskap med föräldraskap och vara exempelvis partiellt föräldralediga.
Frågan hanteras vidare i det pågående utvecklingsarbetet kring chefers förutsättningar.
En årlig lönekartläggning har genomförts som visar att det finns yrkesgrupper där det föreligger skillnader i lön
men att dessa kan förklaras av faktorer som inte har samband med kön. Det konstateras därför att det inte
föreligger några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i förvaltningen. Det konstateras också att det
inte föreligger några osakliga löneskillnader i bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor.
Kompetens inom området kränkande särbehandling och trakasserier har höjts genom utbildning riktad till
chefer, skyddsombud, fackliga ombud och nyanställda HR-konsulter. Målet med utbildningen är ökad kunskap
kring hur kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier förebyggs och hanteras för att
förhindra förekomsten på arbetsplatserna. Fortsättningsvis kommer utbildningen att erbjudas löpande. Inom
ramen för arbetet med att motverka kränkande särbehandling och trakasserier finns ett
förvaltningsövergripande nätverk som löpande utvecklar hur arbetet kan bedrivas på bästa sätt och vilka
stödverktyg som kan behövas. Arbete sker också inom förvaltningen genom utveckling av rutiner och
stödsystem samt stöd till HR-konsulter och chefer i uppkomna ärenden. Förekomst av trakasserier
uppmärksammas också i tidigare nämnda dokumentationsstöd för medarbetarsamtal.
I samverkan med funktionsstödsförvaltningen sker löpande utvecklingsarbete kring jämställd
biståndsbedömning. Fokus framöver är att hitta former för introduktion till jämställd biståndsbedömning för
nyanställda och vikarier, bredda arbetet och öppna upp för ett jämlikhetsperspektiv samt fördjupning i den nya
socialtjänstlagen.
Verksamhetsperspektiv
På grund av pandemin har planerade aktiviteter på mötesplatserna riktade till sverigefinska äldre inte kunnat
genomföras. Istället har telefonkontakt upprättats gentemot målgruppen. Under året har projektsekreterare
ringt 4–6 samtal om dagen i syfte att erbjuda social samvaro via telefon samt för att informera om stöd och
service vilket har uppskattats av målgruppen. Sverigefinska äldre har sedan tidigare framfört att den
sverigefinska gruppens rättigheter till äldreomsorg på finska inte till fullo tillgodoses. Önskemål om en
finskspråkig avdelning inom särskilt boende har lyfts fram. Möjligheten att inrätta en finsk profilavdelning inom
särskilt boende är under utredning och förväntas vara klar i början av 2021.
Blanketten för ansökan om insatser inom vård och omsorg enligt socialtjänstlagen har uppdaterats och
innehåller nu information om att kommunen ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller väsentlig
del av den service och omvårdnad som erbjuds inom äldreomsorgen, av personal som behärskar finska. En
process för att matcha önskat behov av service och omvårdnad på finska med finsktalande medarbetare har
tagits fram och är under implementering.
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020 och omfattar alla verksamheter där barn är berörda. Av 1
kap. 2 § socialtjänstlagen framgår det också att barnets bästa särskilt ska beaktas när det gäller åtgärder som
rör barn. Därtill har barn som anhöriga ett särskilt lagstöd genom 5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen som
anger att barns behov av information, råd och stöd särskilt ska beaktas. Nämndens målgrupp omfattas inte av
barn, men beslut som fattas i förvaltningen kan ha indirekt påverkan på barn. Genomförd inventering har visat
att verksamheterna möter barn som anhöriga och att det finns behov av stöd till chefer och medarbetare kring
hur och vilken information, råd och stöd som kan och bör förmedlas till barn. Förvaltningen har initierat
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samverkan med funktionsstödsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att gemensamt
arbeta vidare med utvecklingsområden som rör dokumentation, kontaktvägar, stödmaterial och kompetens.
Arbetet kommer att fortsätta under 2021.
De HBTQ-certifierade verksamheterna bedriver löpande utvecklingsarbete inom området. Mötesplatsernas
digitala utbud har beaktats utifrån ett HBTQ-perspektiv och det har exempelvis anordnats digital stadsvandring
med HBTQ-historia. De certifierade mötesplatserna och särskilda boendena har träffats för ett
erfarenhetsutbyte i syfte att hitta möjliga vägar för att sprida deras kunskap och kompetens inom förvaltningen.
Det finns stort intresse och engagemang för att dela erfarenheter och vidare utvecklingsarbete kommer att ske
under nästa år.
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft 2019 och innehåller bestämmelser om krav på
tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör. Syftet med lagen är att ingen ska
hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Genom att göra digitala system,
tjänster och information tillgängligt och användbart skapas förutsättningar för att så många som möjligt kan bli
delaktiga och inkluderade. I enlighet med lagen pågår utvecklingsarbete kring att tillgänglighetsanpassa
dokument, Komin och malmo.se.
Det finns ett flertal lagar och andra styrdokument som reglerar hur förvaltningen ska kommunicera med
Malmöbor. Utifrån behov av ett förvaltningsövergripande inriktningsbeslut om vilka språk som är aktuella att
översätta material till har förvaltningen utrett frågan.
Precis som Malmös befolkning som helhet kommer Malmös äldre från olika bakgrunder. Nästan en av tre äldre
i Malmö är födda i ett annat land än Sverige. I framtiden kommer andelen utrikesfödda bland äldre Malmöbor
öka eftersom andelen utrikesfödda i åldern 55–64 år är större jämfört med dagens äldre. Utifrån detta kan
behov av översättningar antas. Sammantaget bedöms det i utredningen att: kommunikationen med
medarbetare i förvaltningen ska ske på svenska men behöver förenklas, översättningar och texter på lättläst
svenska bör tas fram i större utsträckning än idag när det gäller material som vänder sig externt och som
behövs för att den enskilde ska kunna ta tillvara sina rättigheter, information om förvaltningens verksamheter
på malmo.se bör i viss utsträckning översättas och skrivas på lättläst svenska. Fortsatt utvecklingsarbete
kommer att ske under nästa år.

Digital utveckling

Både positiv och
negativ avvikelse

Avstämning
I Sverige beräknas antalet personer som är 80 år och äldre öka. Till följd av ökningen i antal personer kommer
även behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg att öka under den närmaste tioårs-perioden.
Digital teknik kan bidra till att äldre personer kan bo kvar hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället
och även nå en bättre hälsa. Med rätt stöd kan äldre leva mer självständigt och behovet av omsorg minska.
Digital teknik kan också bidra till mer social samvaro för att bryta upplevd ensamhet och isolering och gynna
omsorgspersonalen i deras arbete.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har valt att arbeta med, samt följa upp och bedöma utifrån, flera aspekter
av indikatorn Digital utveckling. Här redovisas de aspekter som beslutats följas upp till årsanalysen.
Smarta digitala verktyg
Under 2020 har Malmö stad landat i en gemensam lösning för tvåfaktorsautentisering för säker hantering av
personuppgifter. Det innebär att medarbetare framöver identifierar sig med hjälp av en mobil etjänstelegitimation i de digitala arbetsverktyg som används. Under året har alla medarbetare i hemtjänst,
ordinärt boende, fått en personlig smart telefon, totalt har närmare 1 900 telefoner delats ut. Den personliga
smarta telefonen liksom den mobila e-tjänstelegitimationen är en grundförutsättning för införandet av olika
digitala arbetsverktyg såsom mobil dokumentation och e-lås.
Införandet av mobil dokumentation i hemtjänst pågår nu i två enheter där utbildning i hantering av appen och
systemet sker löpande. Den digitala kompetensen varierar bland omvårdnadspersonalen, från att vara
självgående till ett behov av stöd i alla moment. En framgångsfaktor i arbetet med införandet av mobil
dokumentation är att tio medarbetare med särskilt intresse frigjorts eller kommer frigöras från ordinarie arbete
för att utbilda och stötta kollegor i användandet. Att personer med verksamhetskännedom i första hand är de
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som utbildar och ger stöttning till kollegor innebär fördelar då dessa befinner sig närmre brukaren och har
kunskap om de utmaningar som kan uppstå.
E-lås
Löpande med införandet av den mobila dokumentationen pågår även införandet av e-lås. Under året har ett
förberedelsearbete skett där stor vikt har lagts på information till brukare, fastighetsägare och medarbetare
inför uppstart. Bland annat har kommunikationsmaterial tagit fram och en e-tjänst för fastighetsägare
utvecklats. Enligt planering kommer de första e-låsen sättas upp under december 2020. Arbetet med att sätta
upp e-lås hos de Malmöbor som har insatser av hemtjänst och hemsjukvård kommer tas i etapper och följa
införandet av mobil dokumentation.
E-lås ger många fördelar för både verksamhet och brukare bland annat genom ett minskat behov av att
samordna nyckelhanteringen. Ett exempel på det är att legitimerad personal med tillgång till e-lås inte behöver
vänta på att omvårdnadspersonal med fysisk nyckel ska öppna dörren åt dem vid besök hos brukare. Det
minskar tidsåtgången för både omvårdnadspersonal och legitimerad personal.
Digital tillsyn
Under året har det skett en fördubbling av antalet brukare med digital tillsyn jämfört med föregående år, där
nu 45 brukare har tjänsten. Från och med november erbjuds nya brukare i ordinärt boende i första hand tillsyn
nattetid via trygghetskamera. Även befintliga brukare erbjuds att byta fysisk tillsyn till tillsyn via
trygghetskamera. I statens offentliga utredning Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) beskriver
brukare och anhöriga flera positiva erfarenheter av digital tillsyn. De upplever bland annat att digital tillsyn inte
stör nattsömnen på samma sätt och att det är mindre integritetskränkande än fysisk tillsyn.
Digital signering av läkemedelslistor
Under 2020 har en upphandling gällande digital signering av läkemedelslistor genomförts av hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen tillsammans med funktionsstödsförvaltningen. Upphandlingen täcker behovet av digital
signering i samtliga verksamheter inom båda förvaltningarna.
Arbetet med att tilldela medarbetare på särskilt boende personliga smarta telefoner pågår. Utdelningen av
smarta telefoner är en förberedelse inför arbetet att införa digital signering av läkemedel på samtliga särskilda
boenden under 2021. Under piloten gick det att se flera positiva effekter, bland annat en minskning i antalet
läkemedels-avvikelser och minskad administration då det är enklare att hålla signeringslistor och insatser
uppdaterade. Det ger i sin tur en ökad patientsäkerhet. De medarbetare som deltagit i piloten upplever digital
signering som användarvänligt och uppger att de inte kan tänka sig att gå tillbaka till det tidigare arbetssättet.
Wifi på särskilt boende, utbyggnad
Vid införande av digitala arbetsverktyg finns det flera faktorer som är beroende av varandra för att arbetet ska
ta steg framåt. Ett exempel på beroende är den digital signeringens beroende av wifi på särskilt boende, av elegitimation för medarbetare och tillgången till mobiltelefoner.
Digital signering ska ske i samband med att den delegerade uppgiften utförs i brukarens lägenhet vilket
betyder att wifi-täckning alternativt mobiltäckning som backup behöver finnas tillgänglig på hela boendet. För
att medarbetaren därutöver ska kunna utföra den digital signeringen krävs en mobiltelefon och en fungerande
mobil e-tjänste-legitimation för att legitimera sig. Om något av dessa beroenden inte är plats innebär det att
införandeprocessen fördröjs tills dess att de är det.
Wifi med en god täckning på samtliga delar av det särskilda boendet är också avgörande vid byte av
trygghetslarm. I dagsläget har 60-70 % av särskilda boenden tillgång till fulltäckande wifi och arbetet fortgår.
Serviceförvaltningen och central IT ansvarar för installationer av wifi i Malmö stads lokaler. Den rådande
pandemin har inneburit en ökad efterfrågan och ökat behov av wifi hos alla Malmö stads förvaltningar men
kapaciteten för installationer av wifi har ej varit tillräcklig för att serva hela staden med installation av wifi.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen för en kontinuerlig dialog med serviceförvaltningen och central IT
gällande hur arbetet fortgår och hur prioriteringar skulle kunna ske.
Digitala innovationer, undersöka möjligheter
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Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen deltar i en innovationsupphandling tillsammans med sju andra
kommuner och SKR. Upphandlingen syftar till att med stöd av innovationsparternskap upphandla nya
tjänster/produkter för att möta behovet av att uppleva en känsla av sammanhang (KASAM). Under 2020 har en
gemensam processkartläggning gjorts och ett analysunderlag tagits fram. Fokus i upphandlingen att hitta nya
innovativa processer och använda befintliga tjänster som finns på marknaden men som kan användas på ett
nytt sätt. Tre områden är definierade: 1. Trygg och självständig, 2. Motverka ofrivillig ensamhet och 3. Digital
inkludering. Arbetet med upphandlingen fortgår under 2021 och till hösten 2021 beräknas ett avtal finnas på
plats.
Digital ansökan som ryms inom digital plattform
Från och med den första oktober finns möjlighet att ansöka digitalt om bistånd och insatser genom
myndighetsavdelningen. Erfarenheterna från den första perioden visar att endast ett fåtal ansökningar kommit
in till förvaltningen denna väg. Under början av 2021 kommer en uppföljning/utvärdering att genomföras.
Tillgänglig kultur för äldre, undersöka möjligheter
I enlighet med Malmö stads kulturstrategi är kultur en mänsklig rättighet som staden vill tillförsäkra alla dess
invånare. Kulturella aktiviteter har en förebyggande roll för utvecklingen av psykisk ohälsa och
demenssjukdomar och att få uppleva olika former av kulturaktiviteter är väl belagt som hälsofrämjande
(Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg, SOU 2017:21).
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen har ett långsiktigt samarbete kring att
tillgängliggöra kultur för äldre. En del av samarbetet handlar om att erbjuda äldre Malmöbor kulturupplevelser
och en känsla av delaktighet genom bland annat digital teknik. Kartläggningar har visat att äldre på särskilda
boenden har minst tillgång till kultur. Planen för 2020 var att fysiskt ta kulturlivet från Malmös
kulturinstitutioner till särskilda boenden vilket sedan skulle ligga till grund för utvecklandet av en Kulturkarta –
en digital tjänst för bokning av gratis kulturutbud i Malmö. Med anledning av rådande pandemi har detta inte
kunnat genomföras. Istället har filmade inslag lagts upp på malmo.se. Kulturförvaltningen skapade också
Kulturakuten - en sida som erbjuder filmad kultur på nätet. Därtill arrangerades i samarbete med fastighetsoch gatukontoret ett digitalt nationaldagsfirande.
För att säkerställa att alla särskilda boenden har tillgång till den teknik som behövs har samtliga boenden fått
tillgång till läsplattor som brukare kan använda för digitala aktiviteter och konferenspuckar för att förbättra
ljudupplevelsen vid videosamtal eller andra ljudbaserade aktiviteter. I takt med en allt snabbare digital
utveckling är det viktigt att stötta personalen i att skapa sociala eller enskilda kulturupplevelser där de äldre
känner delaktighet. Ett sätt är genom instagramkontot ”diggatekniken” som vänder sig till medarbetare.
Feedbacken från följare är positiv och flera har anammat innehållet och upplever sig få nya insikter och
kunskap.
1990 proklamerade FN:s generalförsamling den 1 oktober som "Day of older persons". Den internationella
äldredagen är en dag då äldres villkor ska få särskild uppmärksamhet. Med anledning av rådande pandemi
beslutade förvaltningen att arrangera en digital äldredag med temat kultur för hela livet. Programmet sändes i
Malmö mediekanal, på facebooksidan Hälsa, vård & omsorg samt på malmo.se.

Digitala möten, förutsättningar för
Under 2020 har en stor förflyttning från fysiska till digitala möten skett inom förvaltningen. Förflyttningen har i
huvudsak berott på den rådande pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska
smittspridning. Under året har medarbetare inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens avdelningar fått
personliga smarta telefoner vilket har möjliggjort att arbetsplatsträffar och möten som samlar många
medarbetare har kunnat hållas digitalt. En fortsatt utmaning gällande digitala möten är att sekretesskyddade
uppgifter inte får tas upp vid de digitala mötena. Det gäller både muntlig och skriftlig information. Det innebär
att det inte är möjligt att få handledning i brukarärenden via videosamtal. Det begränsar även möjligheterna att
utveckla digitala möten med våra brukare, till exempel att brukare och omvårdnadspersonal, som finns på plats
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i dennes hem, ringer ett videosamtal till sjuksköterska för konsultation.
Förutom minskad smittspridning finns andra fördelar med de digitala mötena, exempelvis möjligheten att
snabbt få ut information. Digitala möten innebär att tid att förflytta sig inte är en faktor för deltagande, inte
heller eventuell storlek på lokal, utan alla kan delta och få information samtidigt utan att logistiska aspekter
påverkar.
Inom särskilt boende har digitala möten mellan brukare och anhöriga möjliggjorts genom läsplattor där
medarbetarna stöttar brukarna i handhavandet. Det finns även möjlighet för anhöriga att få hjälp med att
genomföra ett digitalt möte med sin närstående som bor på ett särskilt boende, genom att i hemmet få stöd av
it-fixaren eller att gå till en av verksamheternas lokaler och där få stöd i att genomföra digitala möten.
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Redovisning av budgetuppdrag
Målområde - En god organisation
Budgetuppdrag

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i
uppdrag att i sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt
uppmärksammas
Avstämning
Det stadsövergripande utvecklingsarbetet som leds och samordnas av stadskontoret genomgår en
utvecklingsprocess där styrdokument och arbetsformer håller på att ses över.
Stadens övergripande styrdokument inom sakområdena antidiskriminering, jämställdhet, barnets rättigheter,
folkhälsa och Agenda 2030 är under översyn och ska resultera i ett eller flera nya styrdokument för stadens
nämnder. Översynsarbetet har bland annat inkluderat intervjuer med representanter från alla förvaltningar.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har deltagit i intervju och bidragit med input kring framtida
styrdokument utifrån förvaltningens perspektiv. Förslag till nytt styrdokument har varit ute på remiss och
besvarats av nämnden under hösten. Det kommande styrdokumentet blir en viktig utgångspunkt i det
utvecklingsarbete som kommunstyrelsen tillsammans med nämnderna ska initiera under 2021 med målet att
skapa ett öppet, inkluderande och tryggt Malmö.
Därtill har förvaltningen i dialog med stadskontoret lyft områden som berör äldres livsvillkor utifrån ett socialt
hållbarhetsperspektiv som kan komma att användas i kommande hållbarhetsrapport.
Malmökommissionens arbete har utvärderats och kommunstyrelsen har översänt slutrapporten ”det fortsatta
arbetet för ett socialt hållbart Malmö – med Malmökommissionen som hävstång”, till samtliga nämnder att
beakta inom ramen för pågående arbete för jämlik hälsa och hållbar utveckling. Dialog kring detta har
påbörjats i förvaltningen och kommer att fortsätta under nästa år.
Därutöver uppmärksammar nämnden särskilt öppenhet, inkludering och mångfald genom antagen Plan för
arbetet med mänskliga rättigheter 2019–2022 (MR-plan). Respektive avdelning i förvaltningen har arbetat i
enlighet med prioriterade inriktningar i planen utifrån behov och förutsättningar. Redovisning av genomfört
och pågående utvecklingsarbete inom ramen för MR-planen kan läsas i stycket ”avstämning
kommunfullmäktigemål och indikatorer” under indikatorn Tillgodosedda behov.
Som ett led i att jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra alla politiska beslut och all kommunal verksamhet
har, där det bedömts relevant, perspektiven uppmärksammats i nämndens indikatorer. Det finns behov av stöd
från stadskontoret och samverkan med andra förvaltningar för att utveckla arbetet med att säkerställa att
jämställdhet och jämlikhet genomsyrar målprocessen.

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges,
uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor
mer effektivt
Avstämning
I Malmö stads budget inför året 2020 initierades behov att tillsammans i staden verka för effektiva och
ekonomiska lokaler. Lokalförsörjningen är beroende av flera faktorer, dels på hur staden växer och vilka behov
som uppstår och dels utifrån efterfrågan inom olika målgrupper. Lokalförsörjningen påverkas även av
förändringar av lagar och riktlinjer samt utvecklingen inom andra samhällssektorer.
Staden har tillsatt en beredningsgrupp för att få en bättre översyn över lokalanskaffning. Resultatet av arbetet
är tänkt att ligga som grund för hur stadens lokalprojekt ska hanteras från första planering till genomförande,
vilka beslut som behöver tas, när och av vem, finansiering, vem har ansvar i vilka frågor samt eventuellt andra
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uppkomna frågor.
För att kunna få ekonomiska vinster i samlokalisering och samarbete inom staden har en förstudie av
hyresmodellen påbörjats. Genom att se över och utveckla hyresmodellen kan stadens alla förvaltningar få en
gemensam riktlinje.
Det är viktigt att se arbetet med lokaleffektivitet och minskade kostnader som långsiktigt. Det som tydligt
framgår är att inom staden behöver vi ett bättre samarbete för att nå lokaleffektivitet och minska
hyreskostnader.
I hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har samarbetet med MKB som hyresvärd för mötesplatser utvecklats i
form av att nyttjanderättsavtal har skrivits istället för traditionella hyresavtal. Samlokalisering i lokaler har också
skett vilket har lett till färre antal lokaler.
Samarbetet inom det sociala klustret har under året intensifierats och förvaltningarna har påbörjat ett arbete
för att hitta samarbeten mellan de tre förvaltningarna som ger kvalitetsmässiga eller ekonomiska effekter.
Samarbetet har under året varit riktat mot att undersöka möjligheten till en gemensam organisering av
lokalsamordningen, detta bedömdes inte vara möjligt. Under 2021 kommer arbetet istället att inriktas på ett
tätare samarbete riktat mot både processer kring lokalutnyttjande men även kring kompetens och
kvalitetsarbete som både direkt och indirekt förväntas ge ekonomiska effekter och effekter i form av förbättrad
kvalitet. Samarbetet är långsiktigt och kommer att fortsätta under 2021.

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag
att samarbeta för att minska onödig administration
Avstämning
Inom Malmö stad arbetar förvaltningar på olika sätt med effektiviseringar av administrativa processer. Vissa
förvaltningar har gått steget längre och bildat kluster för att bland annat tillsammans arbeta med
effektiviseringar. Fokus för budgetuppdraget har legat på de förvaltningar och de delar av verksamheten där
effekterna och nyttan förväntas blir störst.
I uppdraget har huvudsakligen ingått:
Att inom Malmö stads stödfunktionsprogram identifiera onödig administration i HR- och ekonomiprocesser i
hela Malmö stads organisation. Inom ramen för stödfunktionsprogrammet har gemensamma processer
kartlagts, med syfte att identifiera onödig administration och ett första förslag till åtgärder har presenterats för
ansvariga. Exempel på förslag till åtgärder är effektiviseringar av dokumentfloran inom planering och
uppföljning av verksamhet, ekonomi och HR.
Stadskontoret har i dialog med förvaltningarna prioriterat områden/frågor som förväntas ge störst effekt på
målet ”minska onödig administration” och som förvaltningarna vill sätta fokus på och arbeta vidare med
tillsammans. Samtidigt har redan pågående effektiviseringsarbete i staden synkroniserats med arbetet i detta
uppdrag.
Identifierade och prioriterade områden
Bättre systemstöd
Vissa gemensamma IT-stöd skulle kunna samordnas, exempelvis skulle ledningsstödssystemet Stratsys kunna
användas för fler ändamål. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett exempel där olika underlag sparas/följs upp på
olika ställen. System behöver utvecklas för att minska manuell handpåläggning vid bearbetning av data.
Kartläggning över vilka system som i nuläget används i de olika stödfunktionernas processer (HR, ekonomi,
kvalitet, kommunikation) har genomförts och ett bör-läge, där systemfloran effektiviseras, har tagits fram.
Central samordning
Genom en nulägesanalys har behov av insatser för en effektivare central samordning identifierats utifrån
förvaltningarnas perspektiv och behov avseende kommunövergripande styrning och att gemensamma
processer samordnas utifrån ett helhetsperspektiv. Syftet är att möjliggöra ökat fokus på förvaltningarnas
grunduppdrag.
Effektivare fakturahantering
Inom området effektivare fakturahantering, främst internfakturering, har utgångspunkten främst varit att
fokusera på den ekonomiska modellen som bygger på köp-sälj vilket genererar interna fakturor inom staden
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och mellan förvaltningar. Syftet är att ta fram ett samlat underlag över förvaltningarnas erfarenheter och
upplevelser av modellen kopplat till den administrativa aspekten.
Planen framåt är att det resultat som respektive område tagit fram presenteras och överlämnas till
processägarna/ ansvariga för vidare bedömning och hantering.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Uppdraget har tolkats i syftet att skapa en effektivare administration till så låg kostnad som möjligt. En effektiv
administration ska bidra till att skapa utrymme för mervärdesskapande arbetsuppgifter och därigenom bättre
verksamhet. En hel del med denna inriktning har genomförts under 2020 men några större områden kvarstår
och är av mer långsiktig karaktär.
Nämndens förvaltning har de senare åren gjort en omställning i linje med den tillitsbaserade styrningen.
Administrativa funktioner arbetar alltmer i riktning mot stöd till kärnverksamheten och mindre med detaljerad
styrning och kontroll. Exempel på nämndens bidrag till budgetuppdraget ges här.
Ambitionen med minskad administration löper genom hela verksamheten från den enskilde medarbetaren
inom olika yrkesgrupper, specialistfunktioner och genom alla chefsled till nämnden. Det har bland annat tagit
sig uttryck i att uppgifter, för till exempel redovisning i samband med delårs- och årsanalys, numera inhämtas i
planerade dialoger tillsammans med utvalda medarbetare. Detta har förut inhämtats genom inrapportering i
flera led.
Rapportering till nämnden sker i högre grad integrerat i färre ärenden för att undvika dubbelrapportering och
sätta denna i sitt sammanhang. Det gäller till exempel återrapportering av strategier och planer som sker inom
budget/målstyrningen till delårs- och årsanalysrapportering.
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.
Under 2020 har behovet av att följa covid-19-pandemins utveckling i realtid varit mycket stort. I dagsläget går
det inte på ett enkelt och automatiskt sätt att hämta ut data från förvaltningens olika verksamhetssystem,
exempelvis data om antal personer med en viss diagnos eller att följa utvecklingen av antalet smittade i covid19 dag för dag. Sjuksköterskor har istället dagligen fört och rapporterat in statistik manuellt för att följa
utvecklingen av antalet smittade i covid-19, vilket inneburit stor administration. Frånvaron av automatisk
statistik från verksamhetssystemen har inneburit att det inte varit möjligt att ta fram sammanställningar av
vårdtid eller skillnader i dödlighet för grupper av brukare, exempelvis utifrån ålder, kön och mängd av insatser.
Det har inte heller varit möjligt att följa brukare som eventuellt återinsjuknar med den manuella pinnstatistiken.
För att handläggare och utförare ska kunna dokumentera uppgifter ändamålsenligt och strukturerat utifrån
individens behov är det viktigt att verksamhetssystem är anpassade och användarvänliga. Så upplevs det inte
vara idag. För att kunna följa upp och analysera kvalitet och resultat av insatser måste verksamhetssystemen
möjliggöra sammanställningar på gruppnivå av uppgifter som dokumenteras på individnivå. Det är en viktig
förutsättning för att kunna använda data som en strategisk resurs och kunna upptäcka eventuella omotiverade
skillnader mellan olika grupper av brukare. Det är ett område som är i stort behov av utveckling dels för att
förvaltningen ska kunna planera och följa upp insatser på individ- och gruppnivå, dels för att minska den
administrativa bördan på medarbetaren.

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
Avstämning
Förvaltningen har under 2020 arbetat med den av nämnden antagna Strategi för digitalisering, välfärdsteknik
och e-hälsa vilken varit en av planerna och strategierna som legat till grund för den av stadskontoret framtagna
och i kommunfullmäktige beslutade Åtgärdsplan - digitalisering (STK-2020-124).
I Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan (SKR 2017/18:280) förklaras välfärdsteknik som ”digital
teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person
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som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning”. Vidare lyfts att automatisering och
modernisering pågått under de senaste 100 åren, men att utvecklingen främst skett inom mansdominerade
områden där det funnits brist på arbetskraft. Inom nämndens ansvarsområde, den kvinnligt dominerade vårdoch omsorgssektorn, beräknas arbetskraftsbehovet öka stort fram till 2035. Ökad digitalisering av rutinmässiga
arbetsuppgifter leder till effektiviseringsvinster och kan frigöra omsorgspersonalens tid till möten med brukare,
patienter och anhöriga och på så sätt bidra till ökad kvalitet och trygghet.
I Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) lyfts digital kompetens hos medarbetare som en
framgångsfaktor, något som behöver tas i beaktande vid framtida rekryteringar och kompetensutveckling. I
utredningen tas vidare upp att införande av välfärdsteknik inte bör ses som en fråga för enbart socialnämnder
utan det bör vara en del av digitalisering av en kommun som helhet och samordnas över organisatoriska
gränser för att resurser och kompetens på bästa sätt ska nyttjas. Detta går i linje med nämndens arbete med
digitalisering under 2020 i samarbete med övriga förvaltningar i Malmö stad gällande upphandling av digitala
signeringslistor, införande av digital e-tjänstelegitimation och samarbete gällande användarbehörigheter för
brukare för att framöver möjliggöra utlån av surfplattor till Malmöbor som besöker nämndens mötesplatser för
att nämna tre exempel.
Under 2020 har digitaliseringen inom hälsa-, vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde på grund av
pandemin på kort tid tagit flera steg framåt och behovet av stöd i digitalisering och administration av digital
teknik ökat. Nämnden har lagt stort arbete på att lägga grunden och utforska de infrastrukturer som behövs för
att fortsatt utveckling ska vara möjlig i den takt som krävs. Arbete har pågått i Malmö stad och i hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden med att se över organisatoriska strukturer för att på bästa sätt fortsätta
verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitalisering och för att framöver kunna möta brukare, medarbetares
och Malmöbors behov. En organisations- och processtruktur gällande systemägaransvaret för gemensamma
verksamhetssystem har tagits fram av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden tillsammans med
funktionsstödsförvaltningen i syfte att stärka arbetet med utveckling och samordning av verksamheter och
system.
Arbetet med att införa välfärdstekniska lösningar för effektivisering och ökad kvalitet inom nämndens
ansvarsområden har under 2020 utvecklats ytterligare bland annat då nya arbetssätt har behövts för att
säkerställa en säker vård och omsorg. I flera avseenden har pandemin inneburit en förflyttning framåt för
digitaliseringsarbetet, till exempel har en stor förflyttning från fysiska till digitala möten skett för de
medarbetare som haft möjlighet till detta.
Ytterligare förflyttningar som gjorts är bland annat att


personliga smarta telefoner för omvårdnadspersonalen, vilka möjliggör ytterligare steg i
digitaliseringsprocessen så som införande av e-lås, digitala möten, mobil dokumentation och digital
signering av läkemedel.



nämnden infört digital ansökan av insatser.



nya insatser om digital tillsyn nattetid



digital signering av läkemedel har påbörjats



förberedelse inför införande av e-lås har gjorts och installationer har påbörjats.

Den rådande pandemin har lett till att flera verksamheter såsom mötesplatser och dagverksamheter har fått
hålla stängt och att besöksförbud införts på särskilt boende. Det har påverkat och ökat nämndens digitala
närvaro, bland annat genom att dela information och aktiviteter på sociala medier samt att i Malmökanalen
sända musikunderhållning, aktiviteter med mera med fokus på samhällsinformation.
Sammantaget har hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, i samarbete med andra förvaltningar och under
rådande pandemi, arbetat för och gjort förflyttningar mot effektiviseringar och förbättrad arbetsmiljö för
medarbetarna vilket i sin tur möjliggör ökad kvalitet i verksamhet och för Malmöbon.
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Ekonomisk utveckling under året
Budgetavvikelse
Driftbudget
Tkr

Utfall 2020

Nettokostnad

-3 221 176

Kommunbidrag

3 240 892

Resultat (budgetavvikelse)

19 716

Budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar
Köp av färre särskilt boendeplatser

23 556

Särskilt boende egen verksamhet, kostenheten,
avvecklingskostnader för boenden, löneavtalet

-4 163

Färre biståndsbeslut inom hemtjänsten och korttidsvården

65 726

Ordinärt boende egen verksamhet, korttidsvården, HSL,
löneavtalet

-61 447

Stängda mötesplatser. Minskade volymer för ledsagning,
avlösare, kontaktpersoner
Inköp av skyddsmateriel till verksamheterna

8 892
-26 800

Överskott stab och gemensam verksamhet. Tjänster under
rekrytering och arbetskläder mm.

13 952

Summa budgetavvikelser

19 716

Investeringsram
Tkr
Inventarier

Utfall

Budget

Avvikelse

13 186

27 000

13 814
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Budgetavvikelser delverksamheter
Verksamhetsmått
Utfall

Budget

Avvikelse

1 875

1 956

81

2 535 775

2 541 130

5 355

133

202

69

Antal platser, särskilt boende
Antal timmar, ordinärt boende exkl. larm
Antal korttidsplatser

Verksamheter
Utfall

Budget

Avvikelse

Avvikelse exkl
Covid-19

Särskilt boende

1 321 810

1 341 203

19 393

3 830

Ordinärt boende inkl korttid

1 376 880

1 381 159

4 279

-14 521

Hälsa och förebyggande

111 990

120 882

8 892

3 060

Myndighet

106 115

108 365

2 250

1 834

Övrig gemensam verksamhet och
staben

304 380

289 282

-15 098

10 017

3 221 175

3 240 891

19 716

4 220

Tkr

Summa

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget
Totalt för året redovisar nämnden ett överskott med 19 716 tkr. Exklusive covid-19 redovisas ett
överskott med 4 220 tkr. Förvaltningen har under perioden ställt om stora delar av organisationen för att
möta de nya behoven som uppkommit under pandemin.
Nämnden har ansökt om statsbidrag för vissa covid-19-relaterade kostnader avseende perioden februari
till november motsvarande cirka 110 606 tkr. Bedömningen är att 8,6 procent är en osäker fordran då
första utbetalningen till kommuner och regioner avseende februari till augusti endast ersatte 91,4 procent
av ansökt belopp. Slutligt beslut och utbetalning kommer under februari 2021. Utöver föregående
innefattar statsbidragsansökan för covid-19 även ansökan avseende de privata utförarnas covid-19
relaterade kostnader motsvarande cirka 5 887 tkr. I bokslutet är bedömningen att 8,6 procent av fordran är
osäker. I bokslutet finns en skuld på motsvarande kostnad för utbetalning till de privata utförarna.
Nämnden har erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader och riktade statsbidrag för att öka bland annat
kvaliteten i verksamheten. Dessa finns specificerade i eget avsnitt.

Särskilt boende

Totalt redovisas ett överskott med 19 393 tkr för särskilt boende. Exklusive kostnader för covid-19
redovisas ett överskott med 3 830 tkr.
Biståndsbeslut
Utfallet för antal platser inom särskilt boende är 1 875 platser vilket är 81 platser färre än budgeterat.
Totalt för köp av särskilt boende redovisas ett överskott med 23 556 tkr, varav 17 400 tkr är hänförligt till
covid-19. Överskottet beror på färre ansökningar och på att en del brukare tackat nej till anvisad lägenhet
på grund av oro för smitta under pågående pandemi. Överskottet beror även på att det genomsnittliga
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dygnspriset för externa platser varit lägre än budgeterat.
Egen verksamhet
Avdelningen för särskilt boende redovisar ett underskott med 4 163 tkr, varav 1 837 tkr är hänförligt till
covid-19. Löneavtalen har blivit dyrare än budgeterat. Kostenheten inom särskilt boende redovisar ett
underskott på grund av att försäljningen av antal portioner är för få. Stängda restauranger påverkar
underskottet då övriga kostnader samt personalkostnader finns kvar. HSL-enheten inom särskilt boende
redovisar ett mindre överskott på grund av svårigheter med rekrytering av sjuksköterskor. Utfallet
inrymmer avvecklingskostnader för Norra Bulltoftavägen och Kronprinsen samt uppstartskostnader för
Mathildenborgs växelvård.

Ordinärt boende inklusive korttidsverksamhet

Totalt redovisas ett överskott med 4 278 tkr för ordinärt boende inklusive korttidsverksamheten.
Exklusive covid-19 redovisas ett underskott med 14 521 tkr.
Biståndsbeslut
Totalt för biståndsbeslut ordinärt boende inklusive korttidsverksamheten redovisas ett överskott på
65 726 tkr, varav 65 200 tkr är hänförligt till covid-19 och nettot exklusive covid-19 är 526 tkr.
Utfallet för antal beviljade timmar inom ordinärt boende understiger budget med 5 355 timmar. I
genomsnitt har 5 335 brukare haft löpande insatser inom hemtjänsten vilket är färre än budgeterade 5 580
brukare. Inkluderat även de som endast har larm blir siffran 7 755 mot budgeterade 7 950 brukare. Antalet
beviljade timmar per brukare har blivit något högre än budgeterat, men eftersom antalet brukare har
minskat under året redovisas ett mindre ekonomiskt överskott. Antalet brukare med över 120 timmars
hemtjänst/månad har ökat under året.
Utfallet för korttidsboende är i genomsnitt 133 platser per månad vilket är 69 färre än budgeterade 202
platser. Överskottet beror på lägre utflöde från sjukhuset då många planerade operationer ställts in, samt
att det tidvis varit intagningsstopp på några av förvaltningens korttidsboende.
Egen verksamhet
Avdelningen för ordinärt boende, inklusive korttidsverksamheten redovisar ett underskott på 61 447 tkr,
varav 46 400 tkr är hänförligt till covid-19. Exklusive kostnader för covid-19 redovisas ett underskott med
15 047 tkr. Löneavtalen har blivit dyrare än budgeterat. Hemtjänsten redovisar underskott bland annat till
följd av svårighet att anpassa verksamheten i områden där timmarna minskar. Lundavägens
korttidsboende har sedan april månad arbetat med kohortvård. Övriga korttidsboenden har haft en låg
beläggning (genomsnitt 66,9% för samtliga korttidsboenden jämfört med budgeterade 97%). I perioder
har det varit intagningsstopp på grund av smitta. Korttidsverksamheten har i stort ett nollresultat då hela
intäktsbortfallet kopplas till covid-19. HSL-enheten inom ordinärt boende redovisar ett underskott bland
annat på grund av kostnader för inhyrd personal under sommarmånaderna.
Under året har verksamheten arbetat med att ta fram en hållbar bemanning genom enhetliga scheman,
översyn och genomgång av besöksplaneringen och infört Malmömodellen i sektionerna. Under hösten
syns effekter av arbetet vilket ger bättre ekonomiska förutsättningar till ingången av år 2021.

Hälsa och förebyggande

Totalt redovisas ett överskott med 8 892 tkr för hälsa och förebyggande. Exklusive kostnader för covid-19
redovisas ett överskott med 3 060 tkr.
Biståndsbeslut
Köp av verksamhet redovisar totalt ett överskott på 738 tkr. Överskottet fördelar sig på 1 888 tkr i
överskott exkl. covid-19 och 1 150 tkr underskott avseende covid-19. Detta beror främst på att antalet
timmar för ledsagning har varit färre än budgeterat.
Egen verksamhet
Avdelningen för hälsa och förebyggande redovisar ett överskott med 8 154 tkr, varav 6 982 tkr avser
covid-19. Överskottet består av minskade kostnader på grund av stängda dagverksamheter och
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mötesplatser. Lägre volymer för avlösning, ledsagning och kontaktperson har även genererat lägre
personalkostnader.

Myndighetsavdelningen

Egen verksamhet
Avdelningen redovisar ett överskott med 2 250 tkr. Överskottet exklusive covid-19 är 1 834 tkr då det i
redovisningen ingår ett överskott hänförligt till covid-19 på 416 tkr. Överskottet beror på ej förbrukade
utvecklingsmedel och minskade resekostnader.

Övrig gemensam verksamhet och stab

Totalt redovisas ett underskott på 15 097 tkr för övrig gemensam verksamhet och stab. Exklusive
kostnader för covid-19 redovisas ett överskott med 10 017 tkr.
Staben redovisar ett överskott på 9 051 tkr, varav 3 104 tkr är hänförligt till covid-19. Överskottet beror
bland annat på att ett antal tjänster är under rekrytering samt minskade kostnader för kurser och
konferenser.
Övrig gemensam verksamhet redovisar ett underskott på 24 148 tkr, varav 28 218 tkr är hänförligt till
covid-19. Underskottet beror framför allt på inköp av skyddsmateriel till verksamheterna, den del som inte
täcks av statsbidragsansökan. Exklusive covid-19 redovisas ett överskott med 4 070 tkr. Överskottet
återfinns i budgeten för arbetskläder och digitalisering.

Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin
Intäktseffekter, inkl. eventuella statsbidrag (Tkr)
Statsbidrag covid-19

Utfall 2020
106 486

Ersättning från staten sjuklöner

52 847

Förlorade avgifter och försäljningsintäkter

-7 950

Minskade intäkter intern prestationsersättning

-53 800

Summa intäktseffekter

97 583

Kostnadseffekter (Tkr)

Utfall 2020

Skyddsutrustning
Minskade kostnader för köp av verksamhet

-92 255
81 450

Ökade sjuklöner

-33 557

Ökad bemanning inkl. drift av covid-team

-37 724

Summa kostnadseffekter

-82 086

NETTOEFFEKT

15 497

För året redovisar nämnden ett överskott på 19 717 tkr. 15 497 tkr av dessa beror på coronapandemin. I
resultatet finns nämndens ansökan om statsbidrag för vissa covid-19 relaterade kostnader avseende
perioden februari till november motsvarande 106 486 tkr. Slutligt beslut från Socialstyrelsen kommer i
februari månad. Merkostnaderna avser till största delen skyddsutrustning och personalkostnader.
Minskade brukaravgifter uppgår till 5 300 tkr och minskade försäljningsintäkter uppgår till 2 650 tkr på
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grund av stängda verksamheter.
I resultatet finns överkompensation för sjuklöner samt överskott i budgeten avseende biståndsbeslut. De
minskade kostnaderna för köp av verksamhet på 81 450 tkr avser framförallt minskade kostnader för köp
av externa och interna korttidsplatser och särskilda boendeplatser. 53 800 tkr av dessa avser interna
ersättningar av platser. Uppskattningarna är gjorda utifrån en tänkt ”normalsituation” av volymbehov och
kostnader/intäkter är beräknade utifrån detta.
Biståndsbesluten avseende korttidsplaceringar har minskat på grund av att Region Skåne har ställt in
planerade operationer. Biståndsbeslut avseende hemtjänst har minskat till följd av att brukarna pausar sina
insatser. På särskilt boende väljer brukaren att vänta med ansökan och inflyttning på särskilt boende.
Större delen av de ökade personalkostnaderna uppstår till följd av extrabemanning i verksamheterna. Ett
ökat behov av stöd hos brukarna till följd av oro i den svåra situation som råder, kräver en högre
personalbemanning. Alla arbetsmoment har varit mer tidskrävande i form av hantering av
skyddsutrustning och ökad tid för rapportering. Målet med extrabemanning är även att minska risken för
smittspridning genom att möjliggöra kohortvård i den enskildes lägenhet om sjukdom uppstår samt
minimera behovet av timanställningar vid ordinarie personals sjukfrånvaro. Det är svårt att identifiera
varje anställd i bokföringen därför har en schablonberäkning gjorts. Totalt finns det cirka 100 sektioner
inom äldreomsorgen. Beloppet utgår från ett medelvärde av lönerna och en halv extraanställning per
sektion.
Det har startats upp covid-team med 28 årsarbetare under året. Verksamheten begränsar därmed
smittspridning då personal enbart gör insatser till smittade brukare.
Behovet av legitimerad personal har ökat till följd av covid-19. Tillsättning av tjänster har genomförts med
kort varsel och rekryteringsmöjligheterna är begränsade. En konsekvens har blivit att inhyrd personal har
använts i större utsträckning.
En ökad bemanning inom HR har skett på grund av den ökade personalrekryteringen till samtliga
verksamheter.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram
Investeringsramen för 2020 är 27 000 tkr och nämnden har använt 13 196 tkr. Vissa investeringar skjuts
till nästa år på grund av coronapandemin.
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Förväntad utveckling kommande år
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden har lagt ett år med stora utmaningar bakom sig och går nu in i 2021
med nya erfarenheter och med insikten om att året 2020 kommer att få påverkan på nämndens
verksamheter och målgrupp under lång tid framöver. Covid-19-pandemin har ytterst tydligt satt ljuset på
vikten av att skapa en robust organisation som är flexibel och lösningsorienterad. Det har också blivit
tydligt att utmaningarna inom äldreomsorgen kräver ett strategisk långsiktigt arbete som inte enbart kan
göras av nämnden utan som måste ske tillsammans med andra såväl kommunala som regionala aktörer.
Nämnden kommer under perioden 2021–2023 framförallt att påverkas av:



ny socialtjänstlag
nära vård och mer avancerad vård i hemmet.

Framtidsfrågor som påverkar nämndens verksamhet men som nämnden behöver adressera tillsammans
med andra aktörer:









Väga in och synliggöra den heterogena gruppen äldres livsvillkor och förutsättningar i planering
och utveckling av staden för att bidra till tillgänglighet, inkludering och jämlikhet samt för att
förlänga självständighet och fördröja behov av stöd.
Synliggöra och tillvarata äldre som en resurs i samhället och i staden.
Förbättra samverkan inom staden, regionalt och med civilsamhället för att i ännu större
utsträckning kunna möta äldres rätt till delaktighet och rätt till stöd.
Gemensam planering för att på olika sätt möta de utmaningar som följer med ett ökat antal äldre i
befolkningen.
Gemensam planering för att möta de utmaningar inom området kompetensförsörjning som följer
av att den äldre befolkningen ökar medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.
Psykiska och fysiska hälsokonsekvenser av pandemin.
Anhörigomsorg och stöd till anhöriga.
Gemensam planering för att utveckla ändamålsenliga verksamhetssystem och välfärdstekniska
lösningar som motsvarar behov hos brukare, patienter, anhöriga och Malmöbor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Insikten om att samhället och det vi tar för givet snabbt kan förändras har för de allra flesta blivit allt mer
tydlig. Under covid-19-pandemin har det synliggjorts inom vilka områden som såväl samhället som
organisationer har sina svaga punkter och hur dessa drabbar olika grupper av människor. Nämnden har
under året hanterat en mängd olika situationer relaterat till covid-19 vilket har haft positiv utveckling för
både interna och externa samarbeten. Nämnden ser att de samarbeten som har utvecklats under pandemin
behöver fortsätta utvecklas för att skapa än bättre förutsättningar för staden som helhet att möta och
anpassa sig efter förändringar.
Befolkningsutveckling och behovsutveckling
Gruppen 65–79 år förutspås öka på en jämn nivå och under de kommande åren sker relativt små ökningar
av gruppen i förhållande till dess storlek. Antalet 80 år och äldre förutspås minska under 2021 för att
sedan långsamt börja öka under 2022 och 2023. Det är först efter år 2023 som ökningen av gruppen 80 år
och äldre tar fart i Malmö, men nämnden behöver redan nu förbereda sig för den kommande
befolkningsutvecklingen. Befolkningens sammansättning förändras också på andra sätt än
åldersstrukturellt. Nästan en av tre äldre i Malmö är födda i ett annat land än Sverige. I framtiden kommer
andelen utrikesfödda äldre Malmöbor att öka eftersom det i åldrarna 55–64 år är en större andel
utrikesfödda än bland dagens äldre.
Över tid har nämndens verksamheter sett en utveckling mot att allt fler personer med komplexa
sjukvårdsbehov vårdas hemma. Denna utveckling förutspås fortsätta även efter 2023 och påverkar
verksamheterna i stor utsträckning. Den på grund av pandemin omfattande sociala distanseringen i
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samhället har medfört ökad psykisk ohälsa vilket har fått stor inverkan på situationen för äldre med bland
annat ensamhet och minskad fysisk aktivitet som följd. Den sociala distanseringen medför också att tiden i
hemmet tilltar vilket kan medföra en större utsatthet för våld. Det ställer ökade krav på fördjupad
kompetens inom flera av nämndens verksamheter. Nämnden arbetar med att löpande kompetensutveckla
sina medarbetare inom ett flertal områden. Antalet barn och äldre i befolkningen ökar medan antalet
personer i arbetsför ålder ökar betydligt mindre. Det innebär både ett finansieringsproblem, då färre ska
försörja allt fler, och ett kompetensförsörjningsproblem eftersom konkurrensen om arbetskraften på hela
arbetsmarknaden kommer att tillta. Det gör att landets kommuner står inför en gemensam
kompetensförsörjningsutmaning och behovet är stort inom äldreomsorgen. Förvaltningen är en
kvinnodominerad organisation och ett tydligt jämställdhetsperspektiv i kompetensförsörjningsarbetet är
därför viktigt för att attrahera medarbetare och få medarbetare att stanna kvar.
Lagar och statliga utredningar som påverkar nämnden:











Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista
SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag
SOU 2021:4 Informationsöverföring inom vård och omsorg
SOU 2020:70 Utredning om fast vård- och omsorgskontakt i hemtjänsten
SOU 2020:3 Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst
SOU 2019:20 Stärkt kompetens i vård och omsorg
SOU 2020:19 God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
SOU 2020:80 Äldreomsorgen under pandemin. Coronakommissionens första delbetänkande
SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet. Betänkande av Jämlikhetskommissionen

Ovanstående förslag om nya och justerade lagar kommer att påverka nämndens arbete de kommande åren
inom ett flertal områden som både kommer bidra till förstärkt kompetens och utvecklade arbetssätt som
syftar till att effektivisera och öka kvaliteten inom vården och omsorgen riktade mot äldre.
Digitalisering och välfärdsteknik
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är välfärdsområden där digitaliseringen bär med sig stora
möjligheter. Modern informations- och kommunikationsteknologi kan underlätta för nämndens målgrupp
att uppnå en god och jämlik hälsa och skapa förutsättningar för ökad självständighet, delaktighet och
inflytande. Genom tillgång till information som rör den egna personen, individuellt anpassade digitala stöd
och smidiga kommunikationsvägar ges människor möjlighet till ökad kontroll över sin hälsa och
livssituation. Genom att tillhandahålla verktyg som stödjer individanpassade insatser kan digitaliseringen
underlätta för verksamheterna att arbeta för ökad jämlikhet. Digitaliseringen är också ett verktyg för
verksamhetsutveckling. Nämnden har under de senaste åren främst utvecklat digitaliseringen inom sin
egen verksamhet riktat mot medarbetarna. Exempel på detta är mobil dokumentation och e-lås. Detta är
viktigt eftersom antalet äldre kommer att öka och antalet personer som kommer kunna ta hand om det
ökade antalet äldre beräknas bli färre. Under 2020 har även digital ansökan om bistånd tillgängliggjorts och
antalet personer som får tillsyn via kamera har ökat. Det fortsatta arbetet behöver omfatta utveckling av
tjänster, verktyg och arbetssätt som tillgodoser målgruppens behov på nya sätt och som ger en mer direkt
snarare än indirekt effekt för mottagaren.
Digitalisering kan bidra till mer ändamålsenliga verksamhetsstöd för att säkra en vård och omsorg av god
kvalitet. Digitaliseringen förbättrar också möjligheterna för uppföljning och analyser av omotiverade
skillnader. En grundförutsättning för att uppnå detta är tillgång till välfungerande verktyg för
dokumentation och kunskap som säkerställer kvalitet och säkerhet samtidigt som det underlättar det
vardagliga arbetet. Nämnden står inför utmaningar gällande verksamhetssystem som saknar modern
funktionalitet och där licenser löper ut inom de kommande åren. Nya lagar, så som socialtjänstlagen,
kommer att ställa krav på kommuner att löpande leverera in en mängd uppgifter som systemen inte klarar
av idag. Att utveckla ändamålsenliga verksamhetssystem är både komplext och förenat med stora
kostnader.
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Resultaträkning
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

249 640

43 827

205 813

Övriga intäkter

3 215 703

3 225 804

-10 101

Totala intäkter

3 465 343

3 269 631

195 712

Lönekostnader

-1 912 276

-1 844 057

-68 219

-760 003

-739 780

-20 223

-2 240

1

-2 241

-2 674 519

-2 583 836

-90 683

-209 194

-210 079

885

-3 791 749

-3 704 697

-87 052

-9 795

-10 669

874

Totala övriga kostnader

-4 010 738

-3 925 445

-85 293

Nettokostnad exkl. finansnetto

-3 219 914

-3 239 650

19 736

3 240 892

3 240 892

0

4

0

4

-1 266

-1 242

-24

19 716

0

19 716

-3 221 176

-3 240 892

19 716

Bidrag

PO-Pålägg
Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader
Lokal- och markhyror
Övriga kostnader
Avskrivningar

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad

Specifikation av bidrag enligt resultaträkningen
Benämning/Ändamål

Ansvarig myndighet

Utfall (Tkr)

Riktade statsbidrag
Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av
sjukdomen covid-19

Socialstyrelsen

Kompensation till arbetsgivare för den del av
sjuklönekostnaden som överstiger det normala

Skatteverket

52 847

God och nära vård

Sveriges kommuner och regioner

13 387

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i
vården och omsorgen om personer med
demenssjukdom

Socialstyrelsen

11 107

Äldreomsorgslyftet

Socialstyrelsen

6 854

Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med
den äldre i fokus

Staten

4 347

Motverka konsekvenserna av isolering för äldre
med anledning av spridningen av covid-19

Staten

862

Kompetensutvecklingsinsatser inom den
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården

Staten

581

Psykisk hälsa

Staten

200
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Benämning/Ändamål

Ansvarig myndighet

Våld i nära relation

Socialstyrelsen

Utfall (Tkr)
196

Övriga bidrag
Momsbidrag

Skatteverket

Varaktig vård (Flyktingbidrag)

Migrationsverket

5 157

Lönebidrag

Arbetsförmedlingen

4 132

Investeringsbidrag

Staten

1 765

Sjuklön

Försäkringskassan

1 577

Nystartsjobb

Arbetsförmedlingen

Övrigt
SUMMA BIDRAG
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