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Sammanfattning
Pandemin
Nämndens verksamheter har under året fortsatt varit starkt påverkade av den pågående pandemin.
Inriktning för hantering av pandemin har varit att skydda riskgrupper, motverka spridning samt säkerställa
driften. Flexibilitet och anpassning av verksamheten har präglat organisation, medarbetare och chefer i
syfte att ge brukare, patienter och deras anhöriga en god kvalitet på omvårdnad och service.
Mål, indikatorer och budgetuppdrag
Nämndens arbete med att bidra till kommunfullmäktiges mål har skett bland annat genom att minska
växthusgasutsläpp för resor och genom arbetet med mat och matsvinn, att arbeta mot trygga anställningar,
goda arbetsförutsättningar, kompetensförsörjning, god tillgänglighet till service, nöjdhet och tillgodosedda
behov samt genom digital utveckling för trygghet och effektivitet.
Nämnden följer stadskontorets samordning av de budgetuppdrag som riktats mot nämnden, och har
arbetat med att förbättra och utveckla en serviceinriktad myndighetsutövning, att växla upp arbetet mot
otillåten påverkan och interna oegentligheter, samt att initiera ett utvecklingsarbete för en öppen och
inkluderande verksamhet i vilken de tvärsektoriella frågorna är integrerade.
Ekonomi
Totalt för året redovisar nämnden ett överskott med 34 442 tkr. Exklusive covid-19 redovisas ett
överskott med 18 179 tkr. Förvaltningen har under perioden ställt om stora delar av organisationen för att
möta de nya behoven som uppkommit under pandemin.
En av de största anledningarna till överskottet på 34 442 är minskade covid-19-kostnader. Nämnden har
erhållet kompensation för sjuklönekostnader med 33 050 tkr från staten. Statsbidrag för covid-19 som
avser 2020 har erhållits under 2021. Under 2020 fick inte nämnden full ersättning för kostnaderna. Under
2021 beslutade Socialstyrelsen att full ersättning ska erhållas till kommunerna. Det innebar ytterligare
statsbidrag med 32 971 tkr. Myndigheten har ett överskott på grund av minskade volymer med 105 143 tkr
medan verksamheterna har ökade personalkostnader med 63 506 tkr. Korttidsverksamheten har samtidigt
haft minskade interna ersättningar, vilket medför kostnader med 24 460 tkr. Omställning till minskade
volymer för verksamheten är en långsam process. Nämnden har också haft kostnader för
skyddsutrustning på 45 500 tkr under året.
I resultatet finns riktade statsbidrag med 181 106 tkr för att öka kvalitén inom vården.
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Verksamhetens utveckling under året
Nämndens utmaningar och utveckling tydliggörs till stor del genom de indikatorer och aspekter som
redogörs för i rapportens följande kapitel. Härunder återfinns det som inte redovisas på andra ställen i
rapporten.
Pandemin
Samtliga verksamheter inom hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har i smittvågorna under året fortsatt
varit starkt påverkade av covid-19-pandemin. Förvaltningens inriktning för hantering av pandemin har
varit och är fortsatt, att skydda riskgrupper från att drabbas av covid-19, motverka spridningen samt
säkerställa driften av verksamheterna. Den särskilda ledningsstruktur som igångsattes under 2020 har
fortsatt arbeta under 2021. Flexibilitet och anpassning av verksamheten har präglat organisation,
medarbetare och chefer i syfte att ge brukare, patienter och deras anhöriga en god kvalitet på omvårdnad
och service.
Ett stort antal smittspårningar har genomförts i samband med att medarbetare/brukare/patienter har
konstaterats smittade. Socialstyrelsens statistik visar att under perioden 1 januari 2020 till 20 december
2021 har personer 70 år och äldre i Malmö, totalt 539 personer på särskilt boende (privata och i egen
verksamhet), 513 personer med hemtjänst och 1801 personer utan insatser, smittats med covid-19.
Nämndens statistik över antal brukare med insatser enligt Socialtjänstlagen visar en minskning under
perioden oktober 2019, till slutet av 2021, från 5566 personer till 5176 personer. Samtidigt har antalet
timmar per brukare i genomsnitt ökat från 38,33 timmar per månad 2019 till 40,87 2021. Utvecklingen
tolkas bero på en kombination av att brukare har fått ett ökat behov av service och omvårdnad, samtidigt
som brukare valt att avvakta att söka bistånd på grund av covid-19-pandemin.
Nämnden har också i år valt att till årsanalysen lägga en bilaga som mer i detalj beskriver arbetet med
coronapandemin i förvaltningen under året.
Avveckling och uppstart
Nämnden fattade under 2021 ett antal beslut som berörde avveckling och uppstart av boenden. Sedan
tidigare hade stadsområdesnämnd Väster beslutat att Hylliehemmet och Annetorpsgården skulle läggas
ned till förmån för det nya boendet Havsbris som började byggas 2021 och kommer stå färdigt för
inflyttning hösten 2022. Nämnden upphävde avvecklingsbeslutet kring Annetorpsgården. Hylliehemmet
avvecklades under våren 2021.
Nämnden beslutade också att avveckla boendena Gyllebogården, Fosietorp och Bellisgården till förmån
för ett nytt boende vid namn Sjöstaden som också planeras vara klart för inflyttning hösten 2022. Besluten
innebär att förvaltningens fastighetsbestånd moderniseras med lokaler som är bättre anpassade till en
modern vård och omsorg och är också ett steg i att försöka hålla rätt balans när det gäller hur många
vårdboendeplatser (med inriktning somatik) som förvaltningen förfogar över i relation till antalet
gruppboendeplatser (med inriktning demens).
En ny dagverksamhet för yngre äldre (Club Ängdala), som fyller steget mellan Club Cefalon för yngre
personer med demenssjukdom och de övriga dagverksamheterna har öppnats.
Effektivisering
Nämnden har fortsatt med utvecklingsarbete kopplat till effektivisering. Det har skett bland annat genom
förvaltningsledningens löpande uppföljningar av prioriterade områden; kvalitet, förebyggande arbete,
ledarskap och medarbetarskap, kompetensförsörjning och digitalisering. Arbetsstrukturen har gett, och
fortsätter att ge, grund för effektiviseringsarbete såväl som utvecklingsarbete i verksamheten.
Större digitaliseringsprojekt har bedrivits under året och förväntas på längre sikt ge effektiviseringsvinster
såväl som brukarnöjdhet och arbetsmiljövinster. Ett digitaliseringsråd bildades under hösten, vilket utifrån
uppdrag har påbörjat arbetet med att ta fram en plan i vilken syfte och förväntade effekter ska tydliggöras.
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Kvalitet i verksamhet
Tvärprofessionellt arbetssätt i Ordinärt boende
Tvärprofessionellt arbetssätt innebär att de olika professionerna ska arbeta efter ny och gemensam
mötesstruktur där målet är att merparten av arbetet runt brukaren/patienten ska ske tillsammans med
brukare/patient. Syftet är att brukarens/patientens delaktighet ska stärkas och att brukaren/patienten och
anhöriga får en mer tillgänglig och jämlik vård och omsorg. En första uppföljning visar att medarbetarna
värdesätter det tvärprofessionella arbetssättet och ser samarbetet mellan yrkeskategorierna som mycket
viktigt. Följsamhet och utvärdering av arbetssättet kommer att ske regelbundet under 2022.
Handledningsveckor i rehabiliterande förhållningssätt och basal omvårdnad
Fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter handleder medarbetare i ordinärt boende i
rehabiliterande förhållningsätt. Undersköterskor i hemsjukvården ger handledning och stöd kring
områdena basal hygien, basal omvårdnad och läkemedelsprocessen och HSL.
Syftet är ett bättre tillvaratagande av brukarens/patientens egna resurser och möjligheter som leder till
bibehållen eller ökad självständighet samt ett förbättrat omhändertagande i den basala omvårdnaden och
att öka patientsäkerheten. Under 2021 visar uppföljningen och utvärdering gällande handledning i
rehabilitering att handledningen inte kunnat genomföras mer än inom några enheter p.ga pandemin. Inom
handledning basal omvårdnad har arbetssättet provats och utvärderats inom två enheter. Utvärderingen
där visar på ett behov hos hemtjänsten av handledning och stöd från sjuksköterskan. Handledningen har
också lett till stärkt kollegialt samarbete och teamsamverkan. Inom rehabilitering ser man också stora
vinster med arbetssättet som skapar förståelse och förbättrar teamsamverkan. Målsättningen är att
arbetssättet under 2022 kommer att kunna omfatta alla enheter inom ordinärt boende vilket förväntas höja
kvaliteten för brukare/patienter. Även inom särskilt boende genomförs handledning detta beskrivs
närmare under Indikatorn tillgodosedda behov i måluppföljningen.
Kvalitetssäkrade hemgångar
Arbetssättet innebär att säkerställa ett gemensamt och samordnat arbetssätt för omsorgs- och sjukvårdsmedarbetare inom ordinärt boende vid hemgångar från slutenvård och korttid. Syftet är att skapa och
stärka en trygg övergång för brukare/patient och deras anhöriga inför hemgång från slutenvården och
korttiden till det egna hemmet. Implementeringen av arbetssättet har påbörjats under hösten 2021 och
kommer att fortsätta under 2022 med en planerad uppföljning i juni månad.
Arbete med framgångsfaktorer
Särskilt boende har fortsatt och planerar att fortsätta arbeta med hjälp av fem identifierade
framgångsfaktorer. Aktiviteter genomförs tillsammans med medarbetarna gällande Gott
kontaktmannaskap, Anhörigkompetent verksamhet, Rehabiliterande förhållningssätt, Personcentrerad
vård samt Goda måltidssituationer. Syftet är att öka den upplevda nöjdheten hos boende och anhöriga.
Måltider
Under större delen av 2021 har en projektledare varit anställd med särskilt fokus på att förbättra den
lagade maten i kostenhetens storkök. Projektledaren har gjort en grundlig inventering i förvaltningen och
intervjuat nästan 100 personer, brukare såväl som anställda, om hur maten upplevs och vad som kan bli
bättre. Uppdatering och förbättring av menyerna har gjorts och en utvecklingsgrupp har skapats för att
planera fortsatt förbättringsarbete. Gruppen ser bland annat över kompetens, logistik och varmhållning av
mat – allt med syfte att maten som brukarna sedan får på tallriken ska vara av hög kvalitet och smaka gott.
Under året har förvaltningen på uppdrag av nämnden utrett hur måltiden för besökare på mötesplatserna
kan utvecklas, hur möjlighet till måltid i gemenskap kan se ut samt möjligheter att samverka med privata
aktörer. I utredningen intervjuades mötesplatsbesökare samt en referensgrupp med seniora malmöbor.
Utredningen resulterade bland annat i att erbjudande om samarbete med privata aktörer kommer att
annonseras på malmo.se för fortsatt utveckling av måltider på stadens mötesplatser för seniorer enligt
besökarnas önskemål.
Basal Hygien
Under 2021 har det genomförts tre olika punktprevalens mätningar (PPM) gällande följsamhet till basala
hygienrutiner och klädregler i ordinärt boende. Mätningen avser andelen av de genomförda
observationerna som hade alla de åtta stegen korrekt genomförda. Resultatet visade för
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hemtjänst/hemsjukvård en viss variation de tre mätningarna emellan men där det högsta resultatet 2021
visade på 72 %. Detta att jämföra med 2020 där det högsta resultatet visade på 58 %. Korttidens högsta
resultat 2021 var 77 % jmf med 2020 då det högsta resultatet var 57 %. Fortsatt arbete med långsiktiga
åtgärder kommer att ske inom avdelningen i syfte att fortsatt förbättra resultatet. Under hösten 2021 har
hygienombud införts i alla hemtjänstsektioner totalt cirka 60 medarbetare. Informationsträffar har hållits
och en gemensam verktygslåda för att stötta arbetet med den basala hygienen har också tagits fram. Under
2022 kommer planeras ombuden att få en ytterligare utbildning via Vårdhygien Skåne.
Den senaste punktprevalensmätningen visade att avdelningen för särskilt boendes resultat hade höjts från
74,4 % till 76,6 % och att tolv boenden hade 100 % följsamhet. Särskilt boende arbetar med tre delar
inom det vårdhygieniska arbetet varav punktprevalensmätning är en och de två andra delarna är en
egenkontroll av hygienarbetet som riktar sig till sektionschefer samt hygienrond som sker vart fjärde år på
respektive särskilt boende. Syftet med egenkontrollen är att den ska fungera som ett stöd i sektionernas
systematiska förbättringsarbete, för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning.
Egenkontrollen är uppbyggt utifrån påståenden som besvaras med ett ja eller nej. Vid ett nej-svar
upprättas en handlingsplan. Påståendena i egenkontrollen baseras på det nationella underlaget för
vårdhygienisk egenkontroll och grundläggande vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg.
Hygienronden fungerar i sin tur som sektionernas fördjupade arbete med hygien och sker vart fjärde år.
Underlaget till hygienronderna är samma som för egenkontrollen. Kvalitetsutvecklare inom hälso- och
sjukvård och medicinskt ansvariga deltar i ronden och fungerar som stödfunktion, vägledning och
dialogpartner. Under hygienronden identifieras framgångsområden och förbättringsområden som sedan
leder till handlingsplan. Särskilt boende planerar att genomföra totalt tio hygienronder per år.
Inom avdelning hälsa och förebyggande har samtliga medarbetare genomfört utbildning i basal hygien
under 2021. Avdelningen har för första gången genomfört PPM-mätning och självskattning samt utsett
hygienombud.
Ersättningsmodell
Under 2021 har avdelningarna ekonomi, myndighet och ordinärt boende påbörjat ett pilotprojekt gällande
biståndsbeslut utan frekvens - en ny ersättningsmodell för ordinärt boende. Detta innebär att brukarna i
högre grad kommer kunna göra mindre förändringar i dialog med kontaktmannen, utan att myndigheten
behöver kontaktas för att fatta ett nytt beslut. Projektet ligger i linje med intentionerna i förslaget om en
ny Socialtjänstlag, och förhoppningen är att detta nya arbetssätt ska bidra till att stärka dialogen mellan den
enskilde och kontaktman samt bidra till en ökad känsla av delaktighet för den enskilde.
Biståndshandläggaren kan därigenom få mer tid till det sociala arbetet och arbetet med uppföljningarna.
Den del i piloten som innebär att kontaktman och brukare tillsammans kan besluta om ändrad frekvens i
beslutad insats utan kontakt med myndigheten, har fallit väl ut och arbetet med att öka brukarinflytandet
fortsätter som en del i implementeringen 2022. Arbetet med att utveckla själva systemet för ersättning i
hemtjänst kommer att fortsätta under 2022.
Ledarskap och medarbetarskap
Professionsstöd
En arbetsgrupp inom särskilt boende har under 2021 tagit fram en plan för införande av professionsstöd
samt en uppdragsbeskrivning för rollen. I sitt uppdrag ska professionsstödet stödja kollegor i det
brukarnära arbetet i vardagen. Rollen innebär att vara en del av den ordinarie verksamheten och att arbeta
i verksamheten på samma sätt som kollegorna. Syftet med uppdraget är att stärka en professionalisering av
yrket och kvaliteten hos brukaren. Fem boenden kommer att testa under första kvartalet 2022 och vid
positiv utvärdering implementeras professionsstöden på samtliga boenden under senare delen av året.
Sektionschef med förlängd introduktion
I särskilt boende har under 2021 fortsatt att anställa sektionschefer som har ledarerfarenhet från andra
verksamheter än vård och omsorg och gett dem en längre introduktion till verksamheten. Avdelningens
analys är att tillvägagångssättet har varit framgångsrikt och planerar att fortsätta utifrån vilka behov och
möjligheter det finns att kunna ge introduktionen.
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Grunduppdraget
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har även under 2021 starkt påverkats av den pågående pandemin. I
bilaga till denna årsanalys beskrivs erfarenheterna; Beslut och händelseutveckling under 2021, covid-19.
Redogörelse för väsentliga avvikelser
Namn på avvikelsen:

Stängning av /anpassad verksamhet på
dagverksamheter

Orsak till att avvikelsen har uppstått

På grund av covid-19 har förvaltningen under början
av året fortsatt haft stängda dagverksamheter för att
minska risken för smittspridning.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Det ursprungliga biståndet i form av social
gemenskap för personer med demenssjukdom genom
besök på dagverksamhet och avlastning för anhöriga
har inte kunnat tillgodoses. Individuella insatser har
istället erbjudits i hemmet.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och
chefer

Arbetet har strukturerats om och medarbetare har fått
andraarbetsuppgifter genom att utföra insatser i
hemmet för personer som annars besöker
dagverksamhet.

Konsekvenser för barnrätt, jämställdhet och
antidiskriminering

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, andra bolag och
civilsamhället

-

Vidtagna åtgärder

Biståndet har istället utförts i hemmet genom social
samvaro, hjälp med måltider, promenader och
avlastning för anhöriga. Från den 1/3 erbjuds
verksamhet på halvtid, för att möjliggöra spridning av
antalet deltagare över dagen. Innan sommaren
påbörjades återgång till heltidsplatser.

Namn på avvikelsen:

Stängning av mötesplatser

Orsak till att avvikelsen har uppstått

På grund av covid-19 har förvaltningen under början
av året haft fortsatt året stängda mötesplatser för att
minska risken för smittspridning.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Minskade möjligheter till social gemenskap och ökad
risk för ofrivillig ensamhet. 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

Medarbetare har under tiden fått andra
arbetsuppgifter.
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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 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. Under
maj månad öppnades verksamhet utomhus och efter
midsommar har anpassad verksamhet även inomhus
erbjudits i begränsad omfattning.

Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer
Avstämning av arbetet utifrån kommunfullmäktigemål och indikatorer under mandatperioden, innebär
analys och bedömningar utifrån de kvalitativa indikatorer nämnden har beslutat om genom
nämndsbudgeten.
Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser
Trend
Enligt planering
Avstämning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom sin minskade
negativa påverkan på klimat och miljö. Nämnden har minskat sina resor, sitt matsvinn och i viss mån sina
växthusgasutsläpp kopplat till livsmedel. Det minskade resandet kan till största delen fortfarande hänföras
till covid-19-pandemin. Det återstår därför att se om den positiva utvecklingen under 2021 kommer att
bibehållas i lika hög utsträckning under 2022.
Enligt plan för indikatorn Växthusgas från livsmedel
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har under 2021 arbetat med att föra frågan om matsvinn och matens
koldioxidutsläpp högre upp på agendan. Flertalet insatser har gjorts för att minska klimatpåverkan från
inköpta livsmedel och fler insatser planeras, framför allt för att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel.
Men eftersom målgruppen äldre har särskilda behov när det gäller bland annat näring, samtidigt som
nämnden arbetar med delaktighet och önskemål kring kosten, påverkar det möjligheterna att justera inköp
av livsmedel till de med lägre växthusgasutsläpp. Därför ligger störst fokus även fortsättningsvis på att
minska matsvinnet. Svinnet har också minskat enligt de mätningar som för första gången har gjorts på
samtliga av nämndens boenden. Den fortsatt pågående pandemin har också bidragit till minskat matsvinn,
främst på grund av att nämndens restauranger har tvingats hålla stängt delar av året.
Positivt för indikatorn Växthusgasutsläpp för 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.
När det kommer till att minska klimatpåverkan av transporter kan nämnden rapportera framsteg.
Framstegen bedöms dels bero på förvaltningens arbete utifrån ambitionerna, dels på grund av den snabba
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omställning som skett i pandemins spår. Färre möten sker fysiskt på plats till för förmån för digitala
möten, vilket avsevärt har minskat resande inom tjänsten.
Resor med taxi har minskat med 24 % under året, 4 416 taxiresor under år 2021 jämfört med 5 808
taxiresor under föregående år. Föregående år minskade taxiresorna med 63 %. Att det fortfarande funnits
en minskning men att den inte varit lika drastisk bedöms bero på att vissa verksamheter som slutade göra
hembesök till brukare under 2020 på grund av covid-19-pandemin har återgått till att göra detta under
delar av året. Minskningen i antalet tjänsteresor med egen bil under 2021 var dock nästan lika hög som
föregående år med 49 %. De fortsatta minskningarna bedöms bero på de fortgående reserestriktionerna på
grund av pandemin. Nämnden har inga flygresor registrerade under året.
Indikator

Utfall

Växthusgasutsläpp från livsmedel

Önskat utfall
2022

Trend

Uppnådd

Enligt planering

Avstämning
Arbete med mat och matsvinn, förflyttning framåt
Under året har flera åtgärder gjorts som på ett positivt sätt bidragit till indikatorn Växthusgas från livsmedel. Till
exempel har det knutits ett tätare samarbete mellan nämndens kostenhet och upphandlingsenheten på
stadskontoret för att kunna göra bättre inköp ur miljösynpunkt. Det har också startats en menygrupp vars
främsta uppgift är att ta fram en grundmeny för kostenheten. Rätterna på grundmenyn ska uppskattas av
brukarna samtidigt som de följer budget, uppfyller näringskrav och ligger i linje med stadens och nämndens
hållbarhetsmål. Ett arbete med att öka medvetenhet kring ekologiska livsmedel hos medarbetare som har
rollen måltidsombud har också genomförts, och arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel som köps in
planeras fortsätta under 2022.
2021 första året då det gjordes matsvinnsmätningar på samtliga av nämndens boenden både under vår och
höst. Mätningarna visade på en minskning av matsvinn totalt sett på boendena, men i dagsläget är
mätmetoden inte så precis som det går att önska. Därför kommer arbete med att förfina metoden fortsätta
under år 2022.
Den ännu rådande pandemin fortsatte påverka verksamheten på så vis att nämndens restauranger hölls fortsatt
stängda för sittande gäster under första halvan av året. Gästerna hade fortfarande möjlighet att hämta upp
matlådor, men som antas ha ett mer begränsat svinn. I maj öppnades restaurangerna upp igen med en försiktig
tillströmning av äldre, men antalet besökare kom aldrig upp i samma antal som innan pandemin och därmed
har inte heller mängden matsvinn blivit densamma.
Koldioxidekvivalenter per kg inköpta livsmedel, förflyttning framåt
Miljöförvaltningen tar fram statistik över matens växthusgasutsläpp på helårsbasis. Enligt sammanställningen
var hälsa-, vård- och omsorgsnämndens växthusgasutsläpp 1,85 kg CO2ekv/kg livsmedel år 2021 (notera att
detta är för perioden 1 oktober 2020 - 30 september 2021 och är därmed inte direkt jämförbart med tidigare år
som anges i kalenderår). Detta är en svag minskning jämfört med föregående år samtidigt som det gör att
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden blir den nämnd som har näst mest utsläpp per kg livsmedel. Att hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden släpper ut mer per kg livsmedel är dock förväntat då målgruppen, som tidigare
påpekat, har behov som gör att de livsmedel med lägst koldioxidekvivalent inte alltid kan inköpas.
Växthusgasutsläpp från resor och
transporter

Uppnådd

Positiv avvikelse

Avstämning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har valt att följa upp indikatorn Växthusgasutsläpp från resor och
transporter. Här redovisas de aspekter som beslutats följas upp till delårsredovisningen.
Genomförda resor med taxi, antal ska minska
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har genomfört 4 416 taxiresor under år 2021 jämfört med 5 808 taxiresor
under föregående år. Jämfört med år 2020 har antalet taxiresor i år minskat med 24 %.
Den kraftiga minskningen av verksamhetens taxiresor bedöms i delar bero på pandemin och att vissa
verksamheter under delar av året inte har gjort hembesök hos brukare.
Genomförda resor med flyg, antal och antal kilometer ska minska
Inom hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamheter genomfördes inga flygresor under år 2021, precis som

Årsanalys 2021, Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

10(45)

Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

föregående år. Detta bedöms också hänga samman med pandemin.
Genomförda resor med egen bil, antal kilometer ska minska
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden resor med egen bil har minskat med 49 % 2021 jämfört med föregående
år. Siffrorna kan komma att justeras i samband med årsanalys då medarbetarna har möjlighet att registrera
resor med egen bil i efterhand fram till årsskiftet. Att det varit låga siffror både i år och förra året och att antal
kilometer fortsatt minska tros också bero på pandemin.

Målområde - Trygghet och delaktighet
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
Uppföljningen av målets indikatorer visar att utvecklingen i stora drag går enligt plan. Nämnden har flera
pågående utvecklingsarbeten inom området och ser förflyttningar men konstaterar också att arbetet är
omfattande och långsiktigt.
En fortsatt positiv förflyttning har skett inom området Trygga anställningar där andelen heltidsanställda
medarbetare fortsätter att öka som ett resultat av utvecklingsprojektet Kvalitativ bemanning som
förvaltningen driver sedan flera år. Utvecklingsarbetet väntas också bidra till minskning av andelen
timavlönade timmar och en försiktig minskning har också skett 2021 jämfört med jämförelseåret 2019,
men på grund av påverkan från pandemin är det svårt att bedöma om det finns en tydligt minskande
trend. Som nämnden tidigare konstaterat innebär omställningen av bemanningsplaneringen mot
intentionerna i Kvalitativ bemanning en omfattande kulturförändring i verksamheten som tar tid.
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. 2021 års resultat för hållbart medarbetarengagemang är i nivå med resultatet för 2020 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 både 2020 och
2019 års nivå. I årsanalysen 2020 konstaterades att det upplevda arbetstempot och arbetsbelastningen på
förvaltningsnivå inte hade påverkats negativt av pandemin och det konstaterandet gäller även 2021.
Inom indikatorn Chefers förutsättningar ökade hållbart medarbetarengagemang för gruppen
sektionschefer jämfört med 2020. Resultatet har varierat något under åren men har i alla mätningar
bedömts ligga på en god och hållbar nivå. En annan aspekt som nämnden följer är frågan om
arbetsbelastning för gruppen sektionschefer där resultatet inte förbättrats enligt ambition utan ligger kvar
på samma nivå som vid medarbetarenkäterna 2019 och 2020 vilket innebär att cirka 70 % av
sektionscheferna höll med om eller var neutrala till påståendet På vår arbetsplats har vi lagom arbetstempo och
arbetsbelastning medan cirka 30 % inte höll med om påståendet. Den tredje aspekten som följs är
personalomsättningen bland första linjens chefer som ökade jämfört med 2020. Ökningen var inte
överraskande utifrån att det i pandemins början skedde en minskning i personalomsättning i hela Malmö
stad och där ett möjligt scenario bedömdes vara att en högre omsättning väntade som en ketchupeffekt,
men ökningen var större för gruppen än för förvaltningen totalt och Malmö stad totalt.
Hur påverkar utfallet nämndens fortsatta arbete?
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Nämnden fortsätter att driva planerade utvecklingsarbeten inom aktuella områden under 2022, bland
annat fortsätter projektet Kvalitativ bemanning och insatser utifrån Utvecklingsplan för chefers förutsättningar.
Under 2022 satsar nämnden på att utveckla medarbetarskapet i förvaltningen vilket bedöms kunna bidra
ytterligare till att bibehålla eller öka det hållbara medarbetarengagemanget.

Indikator

Utfall

Trygga anställningar

Önskat utfall
2022

Trend

Uppnådd

Enligt planering

Avstämning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Heltider och deltider, där andelen heltider ska fortsätta öka från 2019 års nivå.
Andel heltidsanställda totalt för förvaltningen var i december 2021 84,2 %. Under året har andelen
heltidsanställda ökat med 6,9 procentenheter vilket är en större förflyttning än de två föregående åren. Omsatt
i antal innebär förflyttningen 298 fler medarbetare med heltidsanställning. Tidigare år har andelen varit enligt
följande: 2019 dec 72,2 %, 2020 dec 77,3 %. Malmö stad nådde under året målsättningen att 90 % av
kommunens anställda ska ha en heltidsanställning och förvaltningen har tydligt bidragit till måluppfyllelsen.
Visstidsanställningar och tillsvidareanställningar, där andelen tillsvidareanställningar ska bibehållas eller öka
från 2019 års nivå
Andelen tillsvidareanställningar av det totala antalet anställningar har legat stabilt på en nivå av 90 % över åren
sedan 2019 och var i december 2021 högre än tidigare år med 94 %. Kvinnor var tillsvidareanställda i högre
utsträckning än män men skillnaden mellan könen var mindre 2021 jämfört med tidigare år.
Andel timavlönade, där andelen timavlönade timmar ska minska från 2019 års nivå
Andelen timavlönade timmar var under perioden januari till november 2021 8,4 %, vilket kan jämföras med
motsvarande period 2020 och 2019 då andelen timavlönade timmar var 9,2 respektive 8,5 %. Det har alltså
skett en försiktig minskning 2021 jämfört med nämndens valda jämförelseperiod 2019. Uppgången 2020
bedöms bero på pandemin. Förvaltningen hade 2019 och 2021 ett genomsnitt på 350 timavlönade resurser per
månad omräknade till heltid, för 2020 var genomsnittet 390. Kvinnor är timavlönade i lägre utsträckning än
män. I en rapport som projektet Kvalitativ bemanning tog fram under hösten 2020 framgår att ett antal
verksamheter har utvecklat sin bemanningsplanering under projektets gång vilket bör leda till en minskande
trend på sikt men förutsättningarna i arbetssätt och styrning behöver stärkas ytterligare 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

Uppnådd

Enligt planering

Avstämning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Hållbart Medarbetar-Engagemang (HME), resultat totalt, vilket ska vara samma eller öka från 2019 års
resultat
Förvaltningens resultat för HME, hållbart medarbetarengagemang, är oförändrat jämfört med resultatet 2020.
Förvaltningen har ett gott resultat som 2021 hamnar strax under 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. Förvaltningen analyserar också resultatet för ett antal utvalda
yrkeskategorier för att kunna följa hur förutsättningar för olika grupper ser ut och generellt kan sägas att
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

brukarnära yrken har ett HME inom den gröna hållbara nivån.
Organisatorisk och social arbetsmiljö, frågor som beskriver viktiga aspekter av arbetsmiljö, På vår arbetsplats
har vi…
1. bra samarbete/teamarbete
2. positivt socialt klimat
3. utvecklad kommunikation och informationsflöde
4. en bekräftande och erkännande kultur
5. möjlighet till medinflytande/delaktighet, till exempel via arbetsplatsträffar (APT)
6. lagom arbetstempo och arbetsbelastning
7. möjlighet att få det stöd vi behöver i arbetet
8. en chef som är tillgänglig
För fjärde 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” hade medelvärdet 3.3 vilket var det lägsta resultatet. 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. Det fanns variationer mellan yrkesgrupper i resultatet av
upplevt arbetstempo och arbetsbelastning, lägst hade biståndshandläggare med 2,8 och högst hade
arbetsterapeuter med 3,9. I gruppen biståndshandläggare har resultatet på frågan varierat över åren vilket
bedöms bero på påverkan från förändringar av arbetssätt, systemstöd och organisation som gjorts inom
Avdelning för myndighet de senaste åren. Det högsta värdet har påståendet ”vi har en chef som är tillgänglig”
vars medelvärde är 4.2. Samtliga medelvärden är snarlika eller oförändrade i jämförelse med 2020 års enkät.
Chefers förutsättningar

Uppnådd

Negativ avvikelse

Avstämning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Hållbart Medarbetar - Engagemang (HME), för gruppen sektionschefer, som ska vara fortsatt hög eller öka
Sektionschefers totala HME-värde har ökat från 81 2020 till 82 2021. Ökning i medelvärdet ses i delindexen
ledarskap och styrning medan motivation är oförändrat. HME för gruppen bedöms ligga på en god nivå.
Personalomsättning bland första linjens chefer, ska minska
Sektionschefers personalomsättning var högre jan-dec 2021 jämfört med förra året (16,2 jämfört med 11.9 %).
Kvinnor som är sektionschefer hade högre personalomsättning än män som är sektionschefer, vilket är omvänt
jämfört med 2020. Avdelning för särskilt 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 2020 och 2019 med
medeltalet 3.1. Det finns en spridning i resultaten, 37 % av sektionschefer håller med om påståendet att ”vi har
lagom arbetstempo och arbetsbelastning”, medan 31 % inte gör det och övriga 32 % har svarat att påståendet
stämmer vare sig bra eller dåligt.
Utvecklingsarbetet gällande chefers förutsättningar är pågående och förvaltningen bedömer att önskade
effekter kommer att uppnås på sikt.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Trend
Negativ avvikelse
Avstämning
Nämnden följer utvecklingen av kompetensgapet, det vill säga differensen mellan en behovsanalys
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jämfört med en analys över tillgänglig kompetens som en aspekt av en god kompetensförsörjning. 2021
gjordes en kompetensgapsanalys som i stora drag visade på oförändrade eller något ökande kompetensgap
jämfört med den senaste analysen 2019. Nämnden har främst kvalitativa kompetensgap, det vill säga att
det finns behov av att kompetensutveckla befintliga medarbetare, mer än kvantitativa kompetensgap som
innebär att antalet resurser behöver öka. De kvalitativa kompetensgapen är oförändrade eller har ökat
jämfört med 2019 dels på grund av att verksamheten i utvecklingen mot Nära vård behöver medarbetare
med högre kompetens, dels på grund av att förflyttning av kompetensnivåer tar tid.
Nämnden fortsätter arbetet enligt plan med ett strukturerat och sammanhållet
kompetensutvecklingsarbete för att minska kvalitativa kompetensgap. Projektet för utveckling av
sjuksköterskeorganisationen, som inkluderar utveckling av uppföljning och analys av resursbehov med
syfte bland annat att leda till ett minskat inköp av extern bemanning, fortsätter. Inom projektet ryms också
framtagande av nya uppdragsbeskrivningar och utveckling av introduktionsprogram för sjuksköterskor
vilket bedöms kunna bidra till en minskad personalomsättning i gruppen. De koncept som tas fram för
sjuksköterskor kan sedan användas som förlaga för andra yrkeskategorier.
Negativ avvikelse har skett under året gällande inköp av extern bemanning, avseende
sjuksköterskebemanning, där inköpen och kostnaderna ökade jämfört med 2020 och 2019. Det totala
antalet arbetade timmar av gruppen sjuksköterskor ökade också vilket betyder att verksamhetens totala
behov av sjuksköterskeresurser var större 2021 jämfört med tidigare år. Att behov av resurser visar en
ökande trend bedömer förvaltningen bero på utvecklingen av det kommunala hälso- och
sjukvårdsuppdraget mot Nära vård. Pandemin kan också ha haft inverkan de senaste två åren. Men det
behövs fördjupade analyser av resursbehovet över tid för att kunna göra en långsiktig
bemanningsplanering och minska inköp. För en fördjupad analys krävs ett adekvat uppföljningsverktyg
för HSL-verksamheten vilket idag saknas och förvaltningen har därför påbörjat en upphandling av
resursverktyg.
Personalomsättningen har ökat för de yrkeskategorier förvaltningen valt att följa, med undantag för
gruppen biståndshandläggare där omsättningen minskat. Den totala personalomsättningen i förvaltningen
har ökat något vilket var väntat utifrån att vi 2020 såg en pandemieffekt som bedöms ha ökat osäkerheten
på arbetsmarknaden så att fler då valde att stanna kvar på sitt arbete men att rörligheten nu återgår till en
högre nivå.
Utbildningsinsatser har genomförts under året under året och riktats mot flera yrkeskategorier.
Insatserna sker utifrån behov i verksamheten och för att öka kompetensnivån i syfte att bidra till en god
kvalitet i vården och omsorgen av brukare, patienter och anhöriga. Utbildning sker även som en del i
omställningen till Nära vård.
Kompetenshöjande insatser har bland annat skett för vårdbiträden i form av kompletterande
studier/validering för att bli undersköterskor, språkutveckling för vårdbiträden och undersköterskor,
deltagande i specialist-sjuksköterskeprogram, uppdragsutbildningar för legitimerad personal,
uppdragsbeskrivning för sjuksköterskor, mottagande av studenter inom ramen för verksamhets- och
arbetsplatsförlagd utbildning, anställning av klinisk lärare och interna utbildningar inom exempelvis
demensområdet.
Nämnden samarbetar med Universitet, Komvux och andra utbildningssamordnare.
Indikator

Utfall

Kompetensförsörjning

Önskat utfall
2022

Trend

Uppnådd

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. 2021 år analys visade i stora drag på oförändrade eller något
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

ökande kompetensgap jämfört med den senaste analysen 2019. Nämnden har främst kvalitativa
kompetensgap, det vill säga att det finns behov av att kompetensutveckla befintliga medarbetare, mer än
kvantitativa kompetensgap som innebär att antalet resurser behöver öka. De kvalitativa kompetensgapen är
oförändrade eller har ökat jämfört med 2019 dels på grund av att verksamheten i utvecklingen mot Nära vård
behöver medarbetare med högre kompetens, dels på grund av att förflyttning av kompetensnivåer tar tid.
Nämnden har kvantitativa gap för några av de analyserade grupperna: arbetsterapeuter, fysioterapeuter,
sektionschefer och sjuksköterskor, där gapen ökat sedan analysen 2019. Att gapen har ökat beror inte på att
antalet anställda har minskat utan på bedömningen att resurserna inom dessa grupper behöver bli fler för att
förvaltningen
ska klara framtidens äldreomsorg, främst de ökade krav som kommer med
omställningen till nära vård där antagandet är att både fler resurser och resurser
med högre kompetens behövs.
Bemanningsföretag, omfattning av användning, ska minska. Följs genom kostnader och andel arbetad tid
utförd av sjuksköterskor genom bemanningsföretag.
Inköpen av externa bemanningssjuksköterskor för 2021 ökade jämfört med 2020 och kostnaden blev 54
miljoner vilket är 15 miljoner mer än 2020 års kostnad. Utvecklingen under året var alltså inte i linje med målet
att minska omfattning av användningen. För perioden januari till november stod bemanningssjuksköterskor för
cirka 18 % av den arbetade tiden vilket innebär en ökning jämfört med föregående år. Procentsatsen ger en
indikation på hur arbetad tid fördelar sig mellan inhyrd och egen personal.
Personalomsättning, som ska minska, följs genom antal som börjat och slutat för utvalda yrkeskategorier
inklusive sektionschefer
Personalomsättningen under januari till december har ökat något för samtliga utvalda yrkeskategorier med
undantag för gruppen biståndshandläggare där omsättningen minskat. Den största ökningen var i gruppen
arbetsterapeut. Det var fler som började en anställning under perioden än som slutade i grupperna
biståndshandläggare, fysioterapeut, undersköterska och vårdbiträde medan det var fler som slutade än började
i övriga grupper.
Arbetsterapeuter 18,8 % omsättning, ökning med 7,2 procentenheter. Nya anställningar under perioden var
färre än avslutade anställningar.
Biståndshandläggare 4,8 % omsättning, minskning med 4,2 procentenheter. Nya anställningar under perioden
var fler än avslutade anställningar.
Fysioterapeuter 13,1 % omsättning, ökning med 3,1 procentenheter. Nya anställningar under perioden var fler
än avslutade anställningar.
Sektionschefer 16,2 % omsättning, ökning med 4,3 procentenheter. Nya anställningar under perioden var färre
än avslutade anställningar.
Sjuksköterskor 22,9 % omsättning, ökning med 1,4 procentenheter. Nya anställningar under perioden var färre
än avslutade anställningar.
Undersköterskor 9,1 %, ökning med 0,6 procentenheter. Nya anställningar var fler än avslutade anställningar.
Vårdbiträden 8,2 % omsättning, ökning med 0,6 procentenheter. Nya anställningar var fler än avslutade
anställningar.
Utbildningsinsatser riktade mot olika yrkesgrupper
Nämnden har under 2021 arbetat med att utveckla medarbetares kompetens inom en rad olika områden.
Arbetet med kompetensutveckling sker både strategiskt och med direkta utbildningsinsatser, internt och via
universitet, Komvux och andra utbildningsanordnare.
Vårdbiträden och undersköterskor
Under 2021 har arbetet inom ramen för Äldreomsorgslyftet fortsatt och cirka 60 vårdbiträden har kompletterat
sina studier och är nu färdiga undersköterskor. Ytterligare drygt 40 vårdbiträden har genomgått validering och
påbörjat sina kompletterande studier underåret.
Nämnden har påbörjat språkutvecklande insatser både inom ramen för Äldreomsorgslyftet och med riktade
medel från kommunstyrelsen. Insatserna har varit i samarbete med Komvux Malmö och under året har cirka 30
vårdbiträden påbörjat studier i grundläggandesvenska och cirka 30 undersköterskor eller vårdbiträden har
påbörjat svenska på gymnasienivå. Syftet har varit att stärka de språkliga kunskaperna för att öka kvalitén i
möten medbrukare, i dokumentation och överrapportering mellan kollegor samt för satt sänka tröskeln
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tilleventuella framtida studier till tex undersköterska. Inom särskilt boende har 15 språkombud utbildats och
som kommer ha en central roll i arbetet med språkutvecklande arbetsplatser.
Likt tidigare år har samarbete skett med det lokala Vård och omsorgscollege som har utbildat cirka 30
undersköterskor i vårdpedagogik och handledning med syfte att ta emot och skapa en meningsfull
praktikperiod för elever som studerar till undersköterska.
Under 2021 har fem undersköterskor från fem boenden och två medarbetare från mötesplatserna gått
uppdragsutbildningen ”Konst, kultur och hälsa” som ges av Lunds universitet i samarbete med Primärvården i
Region Skåne. Syftet har varit att bli bättre på att nå ut med de aktiviteter och evenemang som planeras eller
finns tillgängliga för målgruppen samt stärka kompetensen i hur kultur kan främja hälsa och motverka
ensamhet.
Även internt sker utbildningsinsatser för målgruppen undersköterska och vårdbiträde, tex diabetesutbildning,
sårvård, förflyttningskunskap och hjälpmedel eller andra kompetensutvecklande insatser utifrån behov i
verksamheten. Exempel utifrån behov under året är handledning i basal hygien för att öka förståelsen och
underlätta bryggan mellan teori och praktiskt användande. Under året har vissa utbildningar genomförts fysiskt
medan andra har ställts om till digitalt. Erfarenheterna av detta och den ökade digitala förmågan kommer vara
med i framtida planering av kompetensutvecklande insatser inom förvaltningen. I sårvårdsutbildningen har
utveckling skett med fokus på en mer jämlik och patientsäker vård genom att sårvårdsdockor med mörk och
ljus hud köpts in med syfte öka kompetensen att identifiera skillnader i att upptäcka begynnande sår och annan
hudsjukdom beroende på hudfärg.
Under 2021 har arbete skett med framtagande av underlag för kompetenskartläggning för undersköterskor och
vårdbiträden och kommer under 2022 att påbörja detta arbete som pilot i några verksamheter inom ordinärt
och särskilt boende. Syftet är att identifiera eventuella kompetensgap och behov av kompetenskomplettering
så att medarbetare har rätt kompetens som bidrar till vård och omsorg av god kvalitet för malmöbon.
Legitimerade yrken
Under året har 6 sjuksköterskor börjat studera på Malmö universitet på specialistsjuksköterskeprogrammet med
inriktning mot vård av äldre med syfte att stärka kompetensen i arbetet kring Nära vård. I samarbete med
Lunds universitet har en uppdragsutbildning inom ”Avancerad vård och rehabilitering i hemmet" startat. Även
här är syftet att stärka kompetensen i arbetet kring Nära vård. Under 2021 har cirka 40 arbetsterapeuter och
fysioterapeuter genomfört utbildningen den ”Pedagogiska vägen” med syfte att stärka och öka tryggheten i
den pedagogiska delen av yrket.
Under året har förvaltningen påbörjat arbetet med uppdragsbeskrivningar för sjuksköterskor som utgår från de
sex kärnkompetenserna: personscentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och
kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. Syftet har varit att tydliggöra roller, ansvar och förväntningar för
sjuksköterskorna och beskrivningarna kommer att ligga till grund för introduktion av nya sjuksköterskor.
Arbetet har skett i nära samarbete mellan förvaltningens olika avdelningar och facklig organisation för att skapa
en delaktighet och förankring. Implementeringsarbetet fortsätter under 2022.
En del i den framtida kompetensförsörjningen är att ta emot studenter under deras arbetsplatsförlagda (APL)
och verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Under 2021 tog förvaltningen emot 1032 studenter fördelat enligt
nedan: Undersköterskestudenter 652, Sjuksköterskestudenteter 310, Fysioterapeuter 20,
Arbetsterapeutstudenter 28 och Socionomer 22.
För att ytterligare stärka förvaltningens VFU – arbete för sjuksköterskestudenter och handledare har under 2021
en klinisk lärare anställts under två års tid. Den kliniska läraren kommer tillsammans med klinisk adjunkt från
Malmö universitet vidareutveckla den verksamhetsförlagda utbildningen och stödet till handledande
sjuksköterskor och studenter.
Under 2021 har avdelningen för hälsa och förebyggande genomfört utbildningar inom fler olika områden riktat
mot olika yrkeskategorier i verksamhetsavdelningarna. De mest omfattande utbildningarna har varit i BPSDregistret och grundläggande demensutbildning där omvårdnadspersonal både från ordinärt boende, särskilt
boende och personal från ledsagning deltagit. Den grundläggande demensutbildningen har även getts till
personal från Röda Korset och ABF inom ramen för överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap
(IOP). På dagverksamheterna har Silviasystrar genomfört en utbildningsserie kring sexuell hälsa. För att bredda
kunskapen kring demens har Larmcentralen fått föreläsningar i ämnet av demenssjuksköterskor. Utbildning i
HBTQ-kunskap har genomförts internt i de verksamheter som ej är HBTQ-certifierade idag. Konsultativa
psykiatrisjuksköterskor har utbildat i t.ex. Grundläggande psykiatriska omvårdnad, Bemötande, Äldre och
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missbruk, Depression och suicidprevention samt Ångest och oro- att möta och stötta. Nyutbildade
instruktörer ger utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa hos brukare.
Biståndshandläggare
Under 2021 har samtliga biståndshandläggare, legitimerad personal, chefer och stödfunktioner genomgått en
juridikföreläsning med fokus på fullmakter och olika typer av företrädarskap. I likhet med avdelningens
biståndshandläggare med utökat verksamhetsansvar har även sektionscheferna fått handledning med fokus på
att utveckla sitt handledarskap och samarbete. Under 2021 har också cirka 30 personer gått grundutbildning i
MI- motiverande samtal. Hela avdelningen Myndighet har, utöver avgiftsadministratörerna, genomgått
utbildning i det nya verksamhetssystemet LifeCare handläggare.

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
Enligt planering
Avstämning
Nämnden har arbetat med att utveckla Tillgänglighet till hälsa, vård och omsorg genom att öka
möjligheterna att komma i kontakt med förvaltningen utifrån samarbetet med kontaktcenter och genom att
starta ett projekt benämnt tillgänglighetsuppdraget. Uppdraget inleds med en kartläggning som
tillsammans med framtagen målbild kommer att ligga till grund för förslag på åtgärder för att förbättra
tillgängligheten för målgruppen samt hur dessa kan implementeras. Klarspråksgenomgång har genomförts
av 70 rutiner.
Nämndens förebyggande arbete är både generellt och riktat mot specifika riskgrupper för t.ex. ofrivillig
ensamhet och fall. Tillkomst och utveckling av mötesplatser och dagverksamheter är viktiga delar i att
tillgängliggöra former för social samvaro. Men för att nå fler Malmöbor, nå personer i riskgrupp och för
att bredda utbudet av möjlighet till social samvaro och tillhörighet utvecklar förvaltningen också
samverkan med civilsamhället och andra myndigheter.
Möjlighet att kunna göra digital ansökan om bistånd har genomförts och en utveckling av arbetssätten
utifrån detta pågår framåt.
Indikatorn Nöjdhet med omvårdnad service och bemötande omfattar både arbetssätt och former för
uppföljning.
Brukarnöjdheten mäts genom enkäter inom korttidsverksamheten, i samband med uppföljning av
biståndsbeslut och inom växelvården. Resultaten ligger till grund för utvecklingsarbetet.
Kvalitetsuppföljningsmodellen kopplar samman tre delar av verksamheternas kvalitetsarbete; kvalitetsråd,
kvalitetsdialoger och kvalitetsplaner, till en helhet. Medarbetarnas självskattningar och sektionschefernas
dialog med brukare och anhöriga utgör viktiga delar.
Den löpande brukar- och anhörigdialogen genomförs nu inom alltfler verksamheter och under året har 2800
samtal med brukare och anhöriga genomförts. Samtalen fångar upp positiv respons men fångar även
grund för förbättringsarbete.
Indikatorn Tillgodosedda behov omfattar flera omfattande och över mandatperioden pågående
utvecklingsarbeten.
Andelen genomförda Uppföljningar av biståndsbeslut har ökat trots de omständigheter som pandemin
inneburit.
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Tillgång till service och omsorg utifrån jämlikhetsaspekter har undersökts genom analys av hur bistånden och
servicen fördelas utifrån ett flertal parametrar.
Personalkontinuiteten ligger fortsatt bättre än genomsnittet för riket och skillnaden mellan sektionerna har
minskat.
Införandet av Nära Vård framskrider genom utveckling av samverkan med Region Skåne och inom
förvaltningen genom ett flertal aktiviteter och utvecklingsarbeten. Inskrivning i mobila team sker
fortlöpande. Omställning innebär andra eller ökade uppgifter inom vård- och omsorgsarbetet och ställer
ökade krav på hela förvaltningen avseende bland annat kompetensutveckling, bemanning och planering.
Arbetet enligt Strategi för demensvård har fortlöpt under året, varvid samverkan, kunskap och kompetens,
uppföljning och utvärdering, och anhöriga och närstående, har stått i centrum. Arbetet är långsiktigt och
fortlöpande.
Även arbetet enligt strategin för att motverka våld mot äldre i nära relation har fortgått framåt och stödet till
medarbetare och chefer har utvecklats bland annat genom framtagna stödmaterial och rutiner samt
tillgång till kontaktpersoner.
Planen för arbetet med Mänskliga rättigheter omfattar ett flertal arbetssätt och områden. Det omfattar arbetet
med att främja delaktighet och inflytande för nationella minoriteter bland annat inom ramen för finskt
förvaltningsområde. Sexuell hälsa och arbete med tillgänglighet, barnets rättigheter, kultur för äldre och
motverkande av diskriminering omfattas. Arbetet kräver återkommande och kontinuerliga insatser.
Indikatorn Digital utveckling beskriver nämndens utveckling vad gäller det digitala informationsutbytet i
brukarnära arbete vilket innebär att medarbetare genom mobiltelefonen kan hämta nödvändig information
och dokumentera kring brukare och patienter. Även E-lås möjliggörs genom mobilen.
Den digitala tillsynen har utvecklats och alternativa former undersöks och utvecklas.
Utbyggnaden av wifi har under året nått alla särskilda boenden. Arbetet med kvaliteten på uppkopplingen
fortgår framåt.
Utveckling av möjligheten till digital signeringen av läkemedelslistor har påbörjats och full implementering har
förberetts inför kommande år.
Indikator

Utfall

Tillgänglighet till hälsa, vård och
omsorg

Önskat utfall
2022

Trend

Uppnådd

Enligt planering

Avstämning
Upplevelse av tillgänglighet
Upplevelse av tillgänglighet mäts genom Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. Den har inte genomförts
under 2021 utan skickas ut under början av 2022. Resultat förväntas komma i slutet av juni 2022.
Möjlighet att komma i kontakt med förvaltningen
Malmö stads kontaktcenter startade sin verksamhet i maj 2019 vilket har skapat möjligheter för en större
tillgänglighet för Malmöbon till stadens förvaltningar. Nämnden har identifierat ett behov av att utveckla och
öka tillgängligheten utifrån Malmöbons behov. Till följd av detta har ett projekt med syfte att omvärldsbevaka,
inventera behov och ta fram en målbild gällande tillgängligheten i förvaltningen påbörjats under 2021.
Projektet benämns Tillgänglighetsuppdraget och syftar till att ta fram ett önskat framtida läge av god
tillgänglighet utifrån målgruppen samt hur kontaktcenter bör användas på ett effektivt sätt. Uppdragets
målgrupp innefattar brukare i HVOF, anhöriga/närstående samt Malmöbor som har behov av vård och omsorg
men som ännu inte har insatser från förvaltningen och deras anhöriga/närstående. En målbild har tagits fram
vilken lyder: Målgruppen har en god upplevelse av tillgängligheten till vår förvaltning framförallt gällande deras
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vård och omsorg men även andra frågor. Uppdraget inleds med en kartläggning som tillsammans med
framtagen målbild kommer att ligga till grund för förslag på åtgärder för att förbättra tillgängligheten för
målgruppen samt hur dessa kan implementeras. Detta kommer att presenteras genom rapporter under 2022.
Förvaltningen har arbetat med att göra rutiner, som används i verksamheterna, i högre grad tillgängliga. Det
har skett genom så kallad klarspråksgenomgång av 70 rutiner. Arbetet har genomförts med hjälp av avropade
medel från kommunstyrelsen.
Förebyggande och hälsofrämjande arbete
I det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är syftet att förbättra och bibehålla hälsotillstånd eller minska
risken för framtida ohälsa. Det förebyggande arbetet inom nämndens ansvarsområde och uppdrag är både
generellt men även riktat mot specifika målgrupper. För Malmöbor 65 år och äldre arbetar nämnden
kontinuerligt med att, utifrån identifierade riskgrupper, utveckla samverkan med andra för att nå seniorer
utifrån deras behov och förutsättningar. Mötesplatserna utgör en av flera viktiga delar i arbetet. Nämnden
samarbetar dessutom med frivilligorganisationer och andra aktörer i Malmö stad och genom uppsökande
verksamhet. Tillsammans med MKB på Augustenborg har under året ett nytt arbetssätt påbörjats kring
uppsökande verksamhet för att nå fler äldre Malmöbor i ofrivillig ensamhet.
Grupper som upplever ofrivillig ensamhet utgör ett särskilt fokus då detta kan stor påverkan på mental och
fysisk hälsa hos den enskilde personen. Under 2021 har nämnden ingått ett Idéburet Offentligt Partnerskap
(IOP) med Röda Korset och ABF. Genom IOP och med tre olika aktörer finns förutsättningar att nå fler personer
i riskgrupp, som vi annars inte når. Arbetet med IOP:n har under 2021 initialt haft fokus på att utforma och
planera en fördjupning av ett fortsatt och mer långsiktigt samarbete. Nätverk med olika aktörer som möter
målgruppen har bildats för att skapa bättre förutsättningar att nå fler seniorer i ofrivillig ensamhet. Nämnden
har i egen regi arrangerat en föreläsning kring ofrivillig ensamhet och utbildningsinsatser för
samverkansparterna inom områdena demens, psykiatri och bemötande.
Förvaltningen deltar i det Malmö stadövergripande arbetet tillsammans med Region Skåne för psykisk hälsa
genom deltagande i Missbruksutskottet och det nystartade Suicidutskottet. I Missbruksutskottet pågår arbete
med att ta fram en lokal handlingsplan för psykisk hälsa och missbruk och inom Suicidutskottet har arbetet
med att ta fram en Malmö stad övergripande handlingsplan för suicidprevention startat.
Under 2021 har nämnden också arbetat med att nå äldre genom att göra seniorutskick till alla Malmöbor som
är 70 år och äldre, cirka 28 000 hushåll. Tillsammans med MKB har Café Sommaren startat upp. Förvaltningen
har samlat boende i området Augustenborg till fyra delaktighetsträffar för att utveckla det sociala innehållet i
området. Därutöver har nämnden arbetat med sina ordinarie verksamheter så som fixartjänst, It-fixare,
ledsagning och avlösning samt dagverksamheter. Alla verksamheter har på olika sätt behövt ställa om eller
anpassas utifrån de förutsättningar som pandemin har inneburit. Några sådana exempel är balansträning
utomhus och digitala anhöriggrupper. Äldredagen under rubriken "I glädjens tecken" i oktober visades via olika
digitala medier. För att ytterligare stötta äldre att bli mer digitala har under året ytterligare en IT-fixare anställts
och samtidigt har det skapats möjligheter att låna ut surfplattor för att seniorer ska få möjlighet att testa att
använda surfplattor. Genom satsningen Årsrika tillsammans med fastighets- och gatukontoret genomfördes
under sommaren 2021 ett antal aktiviteter i parker runt om i staden riktat mot äldre Malmöbor.
Under 2021 har det gemensamma fallförebyggande arbete inom förvaltningens verksamhetsavdelningar
utvecklats. Utgångspunkten har i första hand varit Malmöbor, vilket även inkluderar brukare inom våra
verksamheter. Under året har en inventering gjorts för att kartlägga vilka både direkt och indirekta
fallförebyggande åtgärder som görs. Genom denna inventering och utifrån ett breddat angreppssätt med
Malmöbon i fokus är målet att hitta fler vägar att arbeta fallförebyggande än vad som tidigare gjorts. Dessa
vägar handlar både om tex utformning av utrymmen som förvaltningen förfogar över men även att när vi i olika
sammanhang möter äldre Malmöbor hur vi kan både direkt och indirekt stärka deras fysiska hälsa för att
undvika fall.
Digital ansökan, utveckling utifrån användande
Möjligheten att kunna ansöka om bistånd digitalt infördes under hösten 2020. Det går inte att ta ut årsvis
statistik över hur många som använt möjligheten, men ett stickprov omfattande fem veckor har gjorts, vilket
visade att det inkom 28 ansökningar via e-tjänsten, varav 11 inte rörde ansökan om bistånd från vår förvaltning.
E-tjänsten öppnar för ytterligare en väg in till vår förvaltning.
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bemötande
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Uppnådd

Enligt planering

Avstämning
Enkäter i verksamheten som beskriver nöjdheten
Socialstyrelsens årliga brukarundersökning har inte genomförts under 2021 utan kommer skickas ut under
början av 2022. Resultat förväntas komma i slutet av juni 2022. Däremot genomförs enkäter i egen regi inom
korttidsverksamheten, uppföljning av biståndsbeslut samt en mindre enkät inom växelvården som i årets
uppföljning av nöjdheten får utgöra underlaget. Inom korttiden finns cirka 250 svar varav ungefär 100 svarande
är män. Kvinnorna är generellt äldre än männen som besvarat enkäten. Det finns en genomgående skillnad där
kvinnor uppger något bättre upplevelse avseende områdena tillgodosedda behov, delaktighet, hänsyn till
åsikter och önskemål, bemötande och den totala upplevelsen jämfört med män. Däremot upplever män en
högre grad av trygghet på korttiden jämfört med kvinnor. Både män och kvinnor uppger att deras
hälsotillstånd har förbättrats under vistelse på korttiden men kvinnor i något högre grad än män.
Myndigheten genomför enkät kring nöjdheten vid uppföljning av bistånd inom ordinärt boende. Under 2021
har 125 enkäter besvarats. Majoriteten, strax över 70 %, upplever att det var enkelt att få kontakt med
biståndshandläggaren, ett resultat som varit relativt stabilt över tid. 85 % upplever att de blev sedda och
lyssnade på i samtalet med biståndshandläggaren, ett resultat som är likartat jämfört med hösten 2020 men
försämrat jämfört med 2019.
76 % instämmer helt i att de varit delaktiga i samtalet kring deras behov av hjälp i vardagen. Under 2019 och
2020 varierade denna siffra mellan 83 och 86 %. Samtidigt har resultatet gällande information kring rättigheter
enligt Socialtjänstlagen gått från som lägst 50 % som instämmer helt under 2019 till 62 % som instämmer helt
under 2021. Upplevelsen av delaktighet har minskat samtidigt som personerna känner sig mer informerade om
sina rättigheter enligt socialtjänstlagen.
Växelvården genomförde under 2021 en enkät för att undersöka nöjdheten. Relativt få, 25 svar, inkom vilket
gav en svarsfrekvens på 46 %. Majoriteten, 90 %, besvarades av anhöriga. Bland de anhöriga anger 92 % att
samarbetet fungerar mycket bra med växelvården. Frågorna kring förtroende för personalen, bemötande, den
upplevda tryggheten samt hur personalen utför sina arbetsuppgifter har alla ett resultat mellan 96 % och 92 %.
Frågorna gällande utemiljö, möjlighet att komma utomhus, måltider, social samvaro och aktiviteter är områden
som ligger relativt lågt och kommer att utvecklas i den mån det är möjligt.
Kvalitetsuppföljningsmodell
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 i mötet med den enskilde som
kvalitetsutveckling behöver ha sin början.
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 med 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).
Den förvaltningsgemensamma 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.
Under 2021 har arbetet med implementering, utveckling och förbättring av modellen för uppföljning av kvalitet
fortsatt och kvalitetsdialoger hållits i samtliga verksamhetsavdelningar. Dialogerna bygger på självskattningar
som medarbetare gör samt den brukar- och anhörigdialog som sektionschefer genomför löpande under året.
Under 2021 svarade över 2700 medarbetare på självskattningar och cirka 2800 brukar- och anhörigsamtal
genomfördes. Även andra kvalitetsaspekter tas upp i dialogen beroende på vad som är relevant för respektive
verksamhet.
Kvaliteten på dialogerna har utvecklats och förbättrats desto fler gånger de genomförts. Vissa verksamheter har
genomfört dialoger för tredje gången medan andra har haft sina första dialoger, detta då implementering av
modellen skett successivt. Att dialogerna sker på alla nivåer, från sektion till förvaltningsledning, har i sig ett
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värde och ger en bra input till fortsatt utveckling på de olika nivåerna. För att arbetet med kvalitetsdialoger ska
fortsatt utvecklas arbetar förvaltningen vidare med optimering av dialogerna, skapa förutsättningar för bra
samtal och utveckla och se över forum och former för ytterligare dialog och samverkan.
Löpande brukar- och anhörigdialog
Löpande brukar- och anhörigdialog har nu pågått under två år inom särskilt boende och ordinärt boende.
Under 2021 har även dagverksamhet, ledsagning, avlösning och kontaktperson startat upp. Totalt genomfördes
cirka 2800 samtal med brukare och anhöriga inom nämndens biståndsbedömda verksamheter. Dialogen i sig
har visat sig vara en viktig del i kvalitetsarbetet som sker nära brukare och anhöriga. Det handlar både om att
fånga upp positiva upplevelser och genomföra åtgärder utifrån synpunkter som framkommer. Samtalet i sig
signalerar och medvetandegör brukare och anhöriga om att det är bra att berätta och återkoppla hur man
upplever vården och omsorgen. För cheferna i första linjen utgör den löpande brukar- och anhörigdialogen ett
bra verktyg för att återkoppling till sina medarbetare och innebär därmed även ett större fokus på de enskilda
personernas upplevelser. De allra flesta brukare och anhöriga är nöjda med vården och omsorgen och utifrån
sektionschefernas erfarenheter av dialogerna framkommer att kontaktmannaskapet är en viktig grund som
påverkar kvalitetsupplevelsen i positiv riktning. Kontinuiteten, att få träffa personal som man känner till, är
också en viktig faktor för den upplevda kvaliteten. Utmaningar i dialogen finns särskilt när brukare har
demenssjukdom. Vid kontakter med anhöriga som har närstående med demenssjukdom blir de
vidareförmedlade kontakterna med biståndshandläggaren, anhörigkonsult och demenssjuksköterska särskilt
viktiga.
Tillgodosedda behov

Uppnådd

Enligt planering

Avstämning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Uppföljning biståndsbeslut
Ambitionen vad gäller uppföljning biståndsbeslut, är att behålla och om möjligt öka, andelen uppföljda
biståndsbeslut inom ordinärt boende. Förvaltningen följer även andelen uppföljda beslut inom särskilt boende
och för korttiden.
Förvaltningen ökar andelarna av uppföljda biståndsbeslut i jämförelse med tidigare år.
Andelen uppföljda biståndsbeslut inom ordinärt boende uppgick i december 2021 till i genomsnitt 91 % (dec
2020 89 %) över året.
Andelen uppföljda biståndsbeslut inom särskilt boende uppgick i december 2021 till i genomsnitt 56% (dec
2020 40 %) över året.
Andelen uppföljda biståndsbeslut inom korttid uppgick i december månad till i genomsnitt 100 % över året.
Inom ordinärt boende har andelen uppföljda biståndsbeslut ökat över åren. Detta beror dels på genomförd
omorganisation inom myndigheten som gav en jämnare arbetsfördelning, dels på tydligare fokus på
uppföljning i hela myndigheten och slutligen har dagliga avstämningar bland handläggarna ökat uppföljningen.
Även inom särskilt boende har uppföljningarna haft stort fokus det senaste året. Inom enheten genomförs
uppföljning inom 3 till 6 månader efter att den enskilde flyttat till boendet, samt därefter årligen. Huvudorsaken
till att den totala andelen uppföljda beslut inom särskilt boende inte är högre, är att biståndshandläggarna,
pga. pandemin, inte kunnat besöka de boende på plats. Digitala uppföljningar är svårare att genomföra då
brukaren har kognitiva nedsättningar. Det förekommer också att bokade uppföljningar har avbokats på grund
av frånvaro av personal/brukare på boendet. Vissa tekniska hinder har också försvårat arbetet så som
exempelvis avsaknad av wifi på somliga boenden under första delen av året. Införandet av det nya
verksamhetssystemet har också tagit en stor del av handläggarnas tid, både inom enheterna för särskilt boende
och ordinärt boende.
Tillgång till service och omsorg utifrån jämlikhetsaspekter
Statistiska Centralbyrån har genomfört en analys för att statistiskt belysa aspekter av jämlikhet gällande
biståndsbedömda insatser som beviljats under åren 2018 - 2020. För att undersöka jämlikheten har analyser
gjorts som inkluderar följande områden: Kön, ålder, ensamboende, disponibel inkomst, utbildningsnivå och
födelseregion. Syftet med analysen har varit att belysa om ovanstående områden har något samband med att
bli beviljad insats samt om de påverkar antalet insatser en person får. Här presenteras några av resultaten av
analysen kortfattat.
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Sannolikheten för att ha insatser och att ha flera insatser stiger med ökade ålder. På samma sätt har
ensamboende personer en högre sannolikhet att ha beviljade insatser, i jämförelse med personer som är
sammanboende. Dessa resultat var relativt väntade.
Samtidigt kan man i analysen inte se något starkt samband mellan kön och att ha beviljad insats. Detta innebär
att oavsett om du är man eller kvinna har du lika stor sannolikhet att ha beviljade insatser. Däremot visar
analysen att det finns ett mönster där män har en högre sannolikhet att ha fler beviljade insatser, jämfört med
kvinnor. Orsaken till att män har fler beviljade insatser svarar inte analysen på. Analysen visar också att det
finns ett relativt tydligt mönster att personer med förgymnasial utbildningsnivå har en högre sannolikhet för att
ha en beviljad insats och att ha fler insatser jämfört med personer med eftergymnasial utbildningsnivå.
Vid analys av disponibel inkomst visar det sig att personer med en disponibel inkomst under 20 000 kronor i
månaden har en högre sannolikhet att ha en beviljad insats jämfört med personer med en inkomst över 30 000
kronor i månaden. Samtidigt visar analysen också att en lägre inkomst ger en lägre skattad sannolikhet för fler
beviljade insatser. Detta kan tyda på att personer med högre inkomster i genomsnitt har fler beviljade insatser.
Analysen visar att födelseregion påverkar och det finns en tendens att personer födda i Afrika, Asien och
Europa utanför Norden har en lägre sannolikhet för att ha en beviljad insats jämfört med personer som är
födda i Sverige.
Det kan finnas fler variabler som samvarierar med insatser som inte omfattas av denna analys. De samband som
går att se i analysen är statistiska samband, de säger ingenting om de bakomliggande orsakerna till
sambanden. Man bör därför vara försiktig med att dra slutsatser om varför det ser ut som det gör i denna
analys. Nästa steg i arbetet påbörjas under 2022 och kommer bland annat innebär att undersöka möjliga
orsaker till det som den statiska analysen visar, vad dessa orsaker kan bero på samt ta fram åtgärder.
Personalkontinuitet
Personalkontinuiteten är en viktig dimension av kvaliteten för brukaren. Nationellt mäts personalkontinuiteten
inom ramen för SKR Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) en gång per år. Den planerade personalkontinuiteten
i ordinärt boende mäts månadsvis i alla sektioner. Mätetalet beskriver medelvärdet av antal olika personal som
en hemtjänsttagare möter 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.
Personalkontinuiteten inom riket har försämrats något under det senaste året, från 15,2 i genomsnitt under år
2020 till 15,7 i genomsnitt under 2021. Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen har inte sett samma grad av
förändring och har haft fortsatt bättre kontinuitet än genomsnittet för riket; 14,1 under 2021, detsamma som
för 2020.
Att kontinuiteten kan vara på samma nivå genom hela hemtjänsten är en viktig del i att kunna ge en jämlik
omsorg. Arbetet utifrån den så kallade Malmömodellen för kontinuitet har under 2021 strukturerats och
intensifierats. Tillsatt projektledare har koncentrerat genomförandet till vissa enheter, där kontinuiteten har
förbättrats. Gapet, det vill säga, skillnaden mellan de enheter som har högst och lägst kontinuitet, har fortsatt
förbättrats; 1,2 personer att jämföra med 2020; 1,6 och 2019; 1,8.
Malmömodellen för kontinuitet är ett sätt att ge verksamheten bättre förutsättningar att arbeta utifrån
brukarens behov för att ge bättre kontinuitet för brukaren. Malmömodellen bidrar också till stärkt
kontaktmannaskap och en insatsplanering för den enskilde med större delaktighet. Under 2021 har arbetet
med implementeringen av Malmömodellen för kontinuitet fortsatt. Arbetet har bland annat inneburit
kompetensutveckling för hemtjänstkoordinatorerna i syfte att ytterligare förbättra planeringsarbetet med
hänsyn till kontinuitet och implementering av verktygslåda som stöd för kontaktmannen i kvalitetsarbetet
gentemot brukarna. Under 2021 har arbetet med att dela in hemtjänsten i mindre lag fullföljts och omfattar nu
samtliga sektioner.
Nära vård
Reformen en god och nära vård och utvecklingen utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet utgör en av de viktigare
hörnstenarna i samarbetet mellan nämnden och Region Skåne kring den enskilde. Fler personer med
omfattande och komplexa vårdbehov ska i större utsträckning få möjlighet att vårdas i hemmet.
Arbetet med att utveckla den interna samverkan mellan avdelningarna och samverkan med Region Skånes
slutenvård och primärvård har fortlöpt under 2021. Omställning innebär andra eller ökade uppgifter inom vårdoch omsorgsarbetet och ställer ökade krav på hela förvaltningen avseende bland annat kompetensutveckling,
bemanning och planering.
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Arbetet med att ta fram en Skånegemensam målbild och handlingsplan har påbörjats under året och fortsätter
under 2022. Målbilden handlar om "möt personen där den är" - se till individens behov av hälsofrämjande och
förebyggande insatser, av vård och omsorg samt att främja personens delaktighet och medskapande.
Exempel på satsningar/aktiviteter som påbörjats eller planerats under året är utbildning i anafylaxi (akut, svår
och snabb överkänslighetsreaktion), projekt "akut sjukhusvård i hemmet" - mobilt sjukhusteam Malmö,
Hospiteringsprojektet (om brukarens resa), utbildning av specialistsjuksköterskor i "Vård av äldre". Det har
också skett ett arbete med förstärkt handledning av omsorgspersonal i omsorgsarbete och rehabiliterande
arbetssätt inom särskilt boende, inspirationsföreläsning för omställningsarbetet till Nära Vård, förstärkning av
undersköterskor och sjuksköterskor i hemtjänst respektive hemsjukvård vid hemgångar från slutenvård och
implementering av ett gemensamt arbetssätt för tvärprofessionellt arbete inom ordinärt boende. Under 2021
har en workshop kring gemensam målbild för omställningsarbetet till nära vård också genomförts.

En utvärdering tillsammans med KEFU (Kommunalekonomisk forskning och utveckling) visar att antalet
inskrivningar i de mobila vårdteamen, sedan den påbörjades 2017, har ökat under perioden. I oktober 2021 var
1 081 patienter inskrivna i särskilt boende och 323 i ordinärt boende. Utvärderingen visar bland annat att
administrativa och andra insatser inom HSL-området ökar vid tiden för inskrivningen för att sedan plana ut. För
de som är inskrivna i de mobila vårdteamen sker fler direktinläggningar till akut/slutenvården och den enskilde
besparas därmed omvägen kring akutintagen.
Ordinärt boende har med hjälp av statsbidrag arbetat med omställningen genom bland annat utveckling av det
tvärprofessionella arbetssättet, handledning i rehabiliterande förhållningssätt och basal omvårdnad, och
kvalitetssäkrade hemgångar.
Särskilt boende har under 2021 satsat på ökning av antalet datorer i syfte att underlätta digitala utbildningar,
möten samt dokumentation. Ett arbete med förstärkt handledning i det direkta omvårdnadsarbetet har också
startats.
Strategi för Demensvård i Malmö stad 2019-2022
Redovisningen nedan följer demensstrategins huvudsakliga fyra utvecklingsområden för önskade lägen.
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Samverkan
För att Malmöbor med kognitiv svikt ska få stöd och insatser i ett så tidigt skede som möjligt och anhöriga få
stöd, information och avlastning utifrån sina behov, behöver samverkan mellan kommunen och vårdcentralerna
öka. Information om insatser och stöd som kommunen ansvarar för gentemot målgruppen behöver i större
utsträckning nå ut. En förutsättning för att nå längre när det gäller samverkan mellan hälso- och sjukvård och
social omsorg är att det finns nätverk på övergripande och strategisk nivå. Detta ryms inom uppdraget för
Lokalt samverkansforum för nära vård och hälso- och sjukvårdsavtalet. Sedan sommaren 2020 rapporterar
demensutskott till dem hur behoven av samverkan ser ut. I utskottet representeras Malmö stad av hälsa- vård
och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen och Region Skåne av Kunskapscentrum
Demenssjukdomar.
Utskottet har rapporterat att det finns ökat behov av samverkan såväl mellan huvudmännen som inom
respektive organisation. En fördjupad inventering som genomförts med chefer och medarbetare inom hälsa-,
vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsavdelningar styrker detta.
Kunskap och Kompetens
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
handläggare ges löpande handledning i hantering av ärenden.
Under pandemin har möjligheten till BPSD-utbildningar varit begränsade. Två omgångar riktade till
medarbetare i avdelning särskilt boende har kunnat genomföras under våren. Ytterligare tre medarbetare på
dagverksamheterna har påbörjat utbildning till Silviasyster, vilket innebär att kompetensen på sikt kommer att
finnas på alla dagverksamheter. Samtliga medarbetare på dagverksamheter deltar i gruppreflektion inom sin
verksamhet.
Myndighetsavdelningen har utbildat 12 Silviabiståndshandläggare, det vill säga handläggare med
demenskompetens, och en uppdragsbeskrivning för dessa har tagits fram. Silviahandläggarna finns tillgängliga
genom att kollegorna kan vända sig direkt till dem med demensrelaterade frågor och ärenden. I två av
myndighetens enheter deltar även en Silviahandläggare på de handledningstillfällen som
utvecklingssekreterare/biståndshandläggare med utökat verksamhetsansvar håller i en gång i veckan. På så vis
kan de bistå med sin kunskap i aktuella ärenden som diskuteras på enheten. Silviahandläggarna har även under
året utvecklat sin samverkan med andra aktörer. Under 2021 har två samverkansmöten med
Minnesmottagningen SUS ägt rum, och planer för vidare samverkan är under utveckling. Silvianätverket har
även påbörjat samverkansmöten med representanter för konsultativa demensteamet.
Alla biståndshandläggare får utbildning i juridiska frågor relaterat till demenssjukdomar. Juridisk utbildning har
genomförts under hösten och kommer att fortsätta till våren.
Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som vänder sig till särskilda boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och
biståndshandläggarenheter. Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det
personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. Stjärnmärkningen omprövas varje år.
Särskilt boende har vid årsskiftet 6 boenden som är stjärnmärkta och ytterligare fler har påbörjat processen.
Dagverksamheterna siktar på att bli stjärnmärkta under 2022 och det har under hösten 2021 utbildats
instruktörer på samtliga 10 dagverksamheter samt de tre sektionscheferna.
Inom ordinärt boende är en viktig del i kompetensutvecklingen att undersköterskor och vårdbiträden årligen
gör webbutbildningen Demens ABC+. Målsättningen är minst 80 % och under 2021 visade resultatet att 46 %
av medarbetarna gjort utbildningen. För legitimerade medarbetare har en fördjupningsutbildning i demens
varit inplanerad men har p.g.a. pandemin skjutits fram ett flertal gånger. Denna kommer istället att genomföras
under våren 2022. Implementeringen av kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD har inom ordinärt boende följt
uppsatt plan för 2021. Implementering av såväl Senior alert som BPSD kräver hela det tvärprofessionella
teamets medverkan och engagemang för att lyckas. Under pandemin har yrkesgrupperna inom ordinärt
boende inte kunnat medverka som önskat.
Inom korttiden har arbete påbörjats med att stjärnmärka verksamheten och under hösten har 16 medarbetare
utbildats som stjärninstruktörer.
Uppföljning och utvärdering
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Verksamheternas arbete med kvalitetsregisterna BPSD (Beteendemässiga eller Psykologiska Symptom vid
Demens), Senior alert och Svedem (Ett stöd i utrednings- och uppföljningsprocessen inom ramen för
stjärnmärkningen) ger stöd för uppföljning av insatserna för den enskilde.
Inom särskilt boende följs kontinuerligt behovet av platser för personer med demenssjukdom. Behovet av dessa
platser ökar, varför fler boendeplatser omvandlas till boendeplatser för personer med demenssjukdom.
Att komma igång med såväl utbildning och att etablera ett arbetssätt med kvalitetsregistren är ett arbete som
kräver hela det tvärprofessionella teamets medverkan och engagemang för att lyckas på ett bra sätt. Under
pandemin har inte yrkeskategorierna inom ordinärt boende kunna träffas och ha samverkan på samma sätt
som under normala omständigheter och det förbyggande arbetet har tillfälligt behövts nedprioriteras till
förmån för mer akuta insatser och att hantera smittläget utifrån covid-19. Först under hösten har en gemensam
ram för hur det tvärprofessionella arbetet inom ordinärt boende ska bedrivas, kunnat komma ut i
verksamheterna för att implementeras. Förhoppningen är att när det tvärprofessionella arbetssättet successivt
arbetas in och fungerande former för teamets arbetssätt etableras, ökar också möjligheterna att kunna arbeta
med Senior alert och BPSD.
Anhöriga och närstående
Som ett led i att uppmärksamma anhörigperspektivet erbjuder biståndshandläggarna på
myndighetsavdelningen anhörigsamtal. Arbetssättet är nu implementerat, och en rutin för arbetssättet har
tagits fram. I början av 2022 ska arbetssättet utvärderas i syfte att hitta former för att nå fler anhöriga med
behov.
Målet inom verksamheterna är en hög personalkontinuitet och ett gott kontaktmannaskap som skapar
förtroende, trygghet och tillit. Att skapa en öppen och förtroendefull dialog med anhöriga är en viktig
målsättning. Upplevelsen av nöjdhet för anhöriga med närstående med demenssjukdom följs inom ordinärt
boende genom uppföljning av veckosamtalen. Resultatet för 2021 visar på ett gott resultat inom de områden
som de nationella riktlinjerna visar är viktiga för anhöriga som ex. information och stöd från hemtjänsten och
en god relation med kontaktmannen. Ju fler medarbetare som går demens ABC+ och ju längre
implementeringen kommer med BPSD så kommer också relationen med anhöriga med närstående inom
ordinärt boende att fortsätta förbättras. Under 2021 genomfördes en utredning kring att ta fram ett digitalt
anhörigstöd där bland annat fokusgrupper med anhöriga har varit del av underlaget. Under 2022 påbörjas det
praktiska genomförandet av det digitala stödet.
Fortsatt arbete
Samverkan inom förvaltningen behöver utvecklas vidare. Samarbetet med Region Skåne behöver fördjupas
med framförallt primärvården/vårdcentralerna. Den tidigare Kunskapscentrum för demenssjukdomar upphör
från årsskiftet 2021/2022. Fortsatt organisering gällande kompetensen kring demenssjukdomar inom region
Skåne är i skrivande stund inte känd. Nämnden behöver följa denna utveckling.
Fortsatta och kontinuerliga insatser för att höja, bibehålla och utveckla kompetens kring demenssjukdomar ska
även fortsatt vara i fokus och involvera alla yrkesgrupper. Stjärnmärkningen av verksamheter är ett pågående
och kontinuerligt arbete över tid.
För att följa upp utvecklingen och löpande inkludera ny kunskap inom demensområdet har ett nätverk för
omvärldsbevakning och spridning till verksamheterna initierats och igångsätts under hösten.
Behoven av fler medarbetare med god kompetens inom demensområdet förväntas öka i takt med den
demografiska utvecklingen. Satsningen på ökad kompetensutveckling ses som en viktig del i
kompetensförsörjningen och kan öka attraktionskraften vid rekrytering. Kunskap är grunden för ett gott
bemötande och ökar kvaliteten i verksamheten. Förvaltningen kan genom ökade kunskaper bidra till större
förståelse kring målgruppens behov genom samarbete med andra aktörer i staden.
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.
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Den första delen i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens Strategi för att motverka våld mot äldre i nära relationer
är nu uppfylld. Det innebär att det finns en hemsida för HVOF 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.
Steg två, vilket innebär att rutinen ska implementeras i alla arbetsgrupper där medarbetarna arbetar mot
brukare/patienter/Malmöbor har också påbörjats men ännu inte färdigställts i samtliga verksamheter. Som
ytterligare stöd i implementeringsarbetet kan sektionscheferna boka in befintlig stöd- och kontaktperson.
Under 2021 har antalet stöd- och kontaktpersoner utökats från fyra till sex. Sektions- och enhetschefer i
verksamhetsavdelningarna har även erbjudits en workshop i ämnet.
Förvaltningen deltar också i det kommunövergripande nätverket Samverkansgrupp mot våld i nära relation.
Plan för arbetet med mänskliga rättigheter
Utifrån årets förutsättningar har förvaltningens avdelningar på olika sätt arbetat för att främja lika rättigheter
och inkludering och motverka diskriminering. Nedan följer en redovisning av genomfört och pågående
utvecklingsarbete.
Nationella minoriteter
Sedan år 2010 finns en särskild lagstiftning som reglerar kommunernas arbete med Sveriges fem nationella
minoriteter; samer, sverigefinnar, romer, judar och tornedalingar. Lagen förstärktes ytterligare den 1 januari
2019. Lagändringen innebär en förstärkning av de nationella minoriteternas rätt till sitt språk, en utökning av
möjligheterna till inflytande och ett förtydligande av myndigheternas ansvar. Under året har förvaltningen tagit
ett samlat grepp kring området och bildat en styrgrupp för nationella minoriteter vars uppdrag är att
kontinuerligt leda och följa upp arbetet. Arbetet är långsiktigt och planering pågår avseende prioriterade
områden under 2022. Under 2021 har styrgruppen fokuserat på att skapa en struktur för arbetet generellt och
för arbetet med finskt förvaltningsområde i synnerhet. En viktig faktor gällande arbetet är att målgruppens
storlek inte påverkar kommunens skyldighet att tillgodose deras rättigheter.
För att främja delaktighet och inflytande för den sverigefinska gruppen är Malmö stad sedan 2015 del av det
finska förvaltningsområdet. Det innebär att Malmö stad ska samråda med den sverigefinska gruppen i frågor
som berör dem samt att staden har åtagit sig ett utökat ansvar för förstärkt skydd av det finska språket.
Förvaltningen har inrättat en lokal samrådsstruktur och haft två samråd med den sverigefinska gruppen under
året med tema särskilt boende samt kommunikation och förebyggande arbete. Tema för kommande samråd
kommer att vara hemtjänst. I syfte att öka möjligheterna till delaktighet och inflytande har samrådsdeltagare
som haft förhinder att delta getts möjlighet att bli uppringda som ett alternativt sätt att komma till tals.
Möjligheten har uppskattats av deltagarna.
Det finns ett uttalat missnöje att äldre sverigefinska malmöbors rättigheter inte tagits på allvar och att hela eller
en väsentlig del av den service och omvårdnad som ska erbjudas på finska inom ramen för äldreomsorgen, inte
har erbjudits fullt ut. Målgruppen har sedan tidigare lyft fram inrättande av en finsk profilavdelning inom
särskilt boende som ett specifikt önskemål. Under 2021 har förvaltningen genomfört en förstudie och översyn
av profilavdelning för finsktalande brukare i syfte att utreda möjligheterna att inrätta en profilavdelning.
Utredningen resulterade i ett förslag att inrätta avdelningar med förstärkt finsk språkkompetens på tre boenden
med geografisk spridning. Förslaget har samverkats med målgruppen som är positivt inställda till förslaget.
Förvaltningen har därtill lyssnat in vidare önskemål från målgruppen avseende språk och kultur vilket har
medfört att boendena också ska möjliggöra bevarandet av finska traditioner, högtider och kultur tillsammans
med finsktalande medarbetare, brukare och anhöriga. Under 2022 tar förvaltningen fram en projektplan och
påbörjar arbetet för hur tre utsedda särskilda boende ska stärka, samla och utöka antalet finsktalande
medarbetare.
I syfte att synliggöra finskt förvaltningsområde och främja sverigefinska äldres möjligheter att bevara sitt språk
och sin kultur har flertalet aktiviteter genomförts. Filmen som togs fram för att uppmärksamma Äldredagen är
textad på finska och innehåller ett inslag som syftar till att synliggöra finsk kultur. Även hälsa- vård- och
omsorgsförvaltningens och kulturförvaltningens gemensamma adventsprogram Julstök på torpet har textats på
finska. För att uppmärksamma Finlands självständighetsdag den 6 december bjöd samtliga särskilda boenden
på tårta med finska flaggor. Mötesplats Ignis arrangerar varje vecka en seniorgrupp för finsktalande malmöbor i
syfte att prata finska kring ett specifikt tema. Gruppens aktiviteter tas fram i dialog med målgruppen. Särskilda
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önskemål kopplat till aktiviteter i seniorgruppen har också diskuterats vid ett fokussamråd där förvaltningen har
lyssnat in målgruppens behov. Det finns också en fast telefontid i veckan där förvaltningen kan kontaktas på
finska. För att stärka språkkompetensen har förvaltningen rekryterat finsktalande äldrepedagog och
avlösare/ledsagare.
Under samråd har den sverigefinska gruppen framfört önskemål om att uppmärksamma sverigefinska äldre och
finskt förvaltningsområde genom förslagsvis reportage, samt att den finska informationen avseende
äldreomsorg på kommunens hemsida behöver förtydligas och förenklas. För att möta framförda önskemål har
förvaltningen publicerat ett reportage om den finsktalande seniorgruppen i tidningen Vi tillsammans samt
genom annonsering i tidningarna Vårt Malmö och Senioren uppmärksammat att Malmö stad är finskt
förvaltningsområde. Utifrån framförda synpunkter har förvaltningen också uppdaterat informationen om
äldreomsorg på finska på malmo.se.
För att stärka upp den interna kompetensen har fyra tjänstepersoner deltagit i utbildningen effektiv förvaltning
av nationella minoritetsspråk på Axevalla folkhögskola.
Sexuell hälsa
Sexuell hälsa handlar om livskvalitet, personliga relationer och om rätten för alla människor att bestämma över
sin egen kropp och sexualitet. Att börja prata om sexuell hälsa är ett relativt nytt fenomen inom äldreomsorgen
även om det sedan tidigare har gjorts satsningar för att synliggöra området. På arbetsplatser har det varit och
är fortfarande ett tabubelagt ämne. I syfte att öka kunskapen om sexuell hälsa och bidra till att ämnet blir mer
pratbart har Silviasystrar i förvaltningen satt samman en studiecirkel som de har spridit i förvaltningen.
Studiecirkeln består av fem träffar a tre timmar per gång. Deltagare upplever att studiecirkeln bidrar till att göra
ämnet mindre tabubelagt och lättare att prata om.
Tillgänglighet
Tillgänglighet innebär att samhället utformas för att så många som möjligt ska kunna använda och ta del av
det. Tillgänglighet handlar om att kunna ta del av den fysiska miljön och kunna ta sig runt i samhället. Det
innebär också att få tillgång till information och kommunikation och att kunna använda produkter, miljöer,
program och tjänster (Myndigheten för delaktighet).
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.
Fokus under året har varit kompetenshöjning och stöd. En tillgänglighetssida på intranätet har skapats, med
instruktioner och hjälpmedel för hur medarbetare ska tillgänglighetsanpassa dokument enligt de lagkrav som
finns. Därtill har medarbetare getts möjlighet att delta i interna utbildningar kopplat till digital tillgänglighet.
Kommunikatörer samarbetar och för dialog med syninstruktörer kring specifika utmaningar ur visuellt
tillgänglighetsperspektiv. Att skapa en struktur för samarbetet är en del i det vidare utvecklingsarbetet.
I syfte att skapa bättre förutsättningar för språklig tillgänglighet har flera insatser planerats och till viss del
genomförts under året. Kompetensen kopplat till social dokumentation och genomförandeplaner har höjts
genom interna utbildningsinsatser med fokus på att utveckla det professionella språket samt dokumentation
relaterat till digitala verktyg. Inom ledsagning avlösning har 20 medarbetare fått extra stöd och handledning
kopplat till språk och dokumentation från verksamhetens dokumentationsombud. För att hjälpa medarbetare
som behöver utveckla sitt svenska språk har böcker på lättläst svenska köpts in som finns tillgängliga i
hemtjänstgrupper, på särskilda boenden och korttidsboenden. Sektionschefer inom ordinärt boende, särskilt
boende och dagverksamhet har fått handboken ”Lyft språket på jobbet!”. Boken ska stödja i det
språkutvecklande arbetet på arbetsplatser och innehåller konkreta tips och råd kring hur en språkutvecklande
arbetsplats kan byggas. Handboken har också mallar, övningar och exempel från arbetsplatser.
Utvecklingsarbete kopplat till fysisk tillgänglighet pågår. En studentmedarbetare genomför en inventering av
den fysiska tillgängligheten i förvaltningens lokaler. Arbetet ska redovisas genom en beskrivning av nuläge,
behov och kostnader för åtgärder. Arbetet fortlöper under 2022.
Människor deltar mindre i sociala och kulturella aktiviteter ju äldre de blir vilket innebär ökad risk för ensamhet
och social isolering. 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
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kan vara självvalt, men kan också bero på att tillgången till teknik och digital kompetens varierar.
För att motverka digitalt utanförskap har förvaltningen skapat möjligheter för besökare på mötesplatserna att
låna surfplattor för att prova på och lära sig mer om digitala verktyg. Ett annat sätt att motverka digitalt
utanförskap och förebygga eller bryta ensamhet är förvaltningens IT-fixartjänst. Med målet att insatser från ITfixare ska vara tillgängliga för alla inom målgruppen oavsett kön, födelseland eller bostadsområde har
jämlikhetsanalyser genomförts tillsammans med alla fixare. Dessa pekar på att utlandsfödda seniorer generellt
använder insatserna i mindre utsträckning än seniorer födda i Sverige, hur pass väl tjänsten är etablerad i
området samt möjligheten till flera språk skulle kunna vara faktorer som påverkar efterfrågan och fler kvinnor
än män nyttjar fixartjänster. Utifrån slutsatserna har identifierade utvecklingsområden tagits fram och det
fortsatta arbetet fortsätter under 2022.
Barnets rättigheter
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 skall 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. I samverkan med
funktionsstödsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen pågår ett långsiktigt
utvecklingsarbete med fokus på barn som anhöriga. Av arbetet hittills har det framkommit behov av
förtydliganden och stöd kopplat till ansvar, orosanmälningar, dokumentation och juridik. Arbetet fortlöper
under 2022.
På uppdrag av kommunfullmäktige har stadskontoret genomfört en enkätundersökning för att undersöka
omfattningen av barn som tolkar vid planerade och oplanerade besök i Malmö stads verksamheter.
Undersökningen genomfördes tillsammans med sex utvalda förvaltningar, varav hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen var en. Enkäten skickades till ett slumpmässigt urval på 50 procent av förvaltningens
biståndshandläggare och svarsfrekvensen uppnåddes till 42 procent.
Få respondenter har angett att de har haft oplanerade besök av Malmöbor med begränsade språkkunskaper de
senaste 12 månaderna vilket gör det svårt att dra någon slutsats om barn i så fall använts för att översätta vid
oplanerade besök. Avsaknaden av oplanerade besök i sig minskar dock risken att barn används för att
översätta. Av de få respondenter som haft oplanerade besök, är det ingen som anger att barn använts för att
översätta vid dessa tillfällen. Barn har inte heller använts som tolkar vid planerade besök. Vid begränsade
svenskkunskaper används tolk.
I hälsa-, vård- och omsorgsnämndens yttrande på förslaget till enkätundersökningen angavs att barn inte utgör
nämndens målgrupp och att det sällan är minderåriga som utgör en nära anhörig. Det lyftes också att
verksamheter som dagligen möter Malmöbor med tolkbehov har kännedom om eventuella anhöriga barn.
Resultatet från undersökningen stärker bilden att barn som översätter inte verkar förekomma i någon större
utsträckning i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. I en kommande rapport sammanställer stadskontoret
resultat och slutsatser från hela undersökningen (STK-2021-293).
Kultur för äldre
I enlighet med Malmö stads kulturstrategi är kultur en mänsklig rättighet som staden vill tillförsäkra alla dess
invånare. Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av
sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Forskning
visar också att kultur kan förkorta vårdtider och vara en resurs i rehabiliteringsarbete (Utdrag ur regional
kulturplan för Skåne, Region Skåne).
Tillsammans med kulturförvaltningen bedrivs ett långsiktigt arbete med att tillgängliggöra kultur för äldre.
Årets arbete har omfattats av flera satsningar. En ensemble och solister från Malmö Opera har spelat på fyra
särskilda boenden. Möjlighet finns också att mot en kostnad streama vissa föreställningar. Operan har därtill
gett en blomsterkonsert för äldre på särskilda boenden. Blomsterkonserten är resultatet av att operan har slutat
dela ut blommor till artister vid premiärer. Pengarna har istället använts till en kostnadsfri konsert för
äldreboenden. På grund av restriktioner livesändes konserten digitalt.
I syfte att tillgängliggöra utställningen om Augusta Lundin för äldre på särskilda boenden har Malmö museer
tagit fram ett trestegsprogram. Initialt görs ett utskick med bilder, handledning, frågor och rekvisita till
boendet. Veckan därpå besöker en museipedagog boendet för att diskutera innehållet i utskicket och
programmet avslutas med att boende ges möjlighet att se utställningen, på museet eller digitalt.
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Kompetens om konst, kultur och estetik som resurs inom vård- och omsorgsarbete har ökat genom att
medarbetare från särskilt boende och hälsa och förebyggande har getts möjlighet att delta i
uppdragsutbildningen konst, kultur och hälsa. Kursen har bidragit till ökade insikter och erfarenheter av att
utöva och uppleva olika konstformer samt hur skapande och kulturupplevelser praktiskt kan förmedlas i olika
sammanhang.
Motverka diskriminering
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.
Identifierade risker handlar exempelvis om omklädningsrum, tillgängliga möteslokaler, kommunikation,
upplevd diskriminering, arbetsklimat, lönesättning, rekrytering, kompetensutveckling och kombinera arbete
med föräldraskap. Riskerna har samlats i en handlingsplan tillsammans med åtgärder som genomförs under
2022.
Förvaltningen har genomfört en årlig lönekartläggning i enlighet med 3 kap 9-13 §§ diskrimineringslagen 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
män och kvinnor på förvaltningen. Det konstateras också att det inte föreligger några osakliga löneskillnader i
bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor.
Kompetens kring hur kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier förebyggs och hanteras
har höjts genom utbildning riktad till chefer, skyddsombud och fackliga ombud. Utbildning erbjuds fortsatt
under 2022.
Digital utveckling

Uppnådd

Enligt planering

Avstämning
I Sverige beräknas antalet personer som är 80 år och äldre öka vilket kommer påverka behovet av både hälsooch sjukvård och äldreomsorg. Utvecklingen av digitala tjänster och välfärdsteknik är en central del i att
säkerställa en god upplevelse av Hälsa-, Vård- och Omsorgsnämndens service och i att möta de behov som
finns hos Malmöbor och brukare.
Den digitala tekniken kan bidra till att bryta upplevd ensamhet, isolering och utanförskap och samtidigt bidra
till att äldre kan bo kvar hemma, känna trygghet och delaktighet i samhället. I dessa avseenden och för att
möta behoven hos en åldrande befolkning är utveckling och anpassning av digitala tjänster och välfärdsteknik
ett fortsatt viktigt arbete.
Under en projektperiod på två år kommer Hälsa-, vård och omsorgsnämnden särskilt satsa på digital utveckling
genom att samla enheten för digitalisering och välfärdsteknik, enheten för larmhantering samt enheten för
lokalsamordning under en avdelning för att ytterligare fokusera på, och skapa möjligheter för, utvecklingen av
digitala tjänster och välfärdsteknik.
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 ska följas upp till årsanalysen.
Digitalt informationsutbyte i brukarnära arbete
Utrullning av personliga smarta mobiler har pågått sedan hösten 2020 och mobiler har levererats till samtliga
verksamheter inom ordinärt boende, särskilt boende och till medarbetare inom hälsa- och förbyggande
ledsagning/avlösning. Ett fortsatt arbete pågår med att säkerställa att support och kompetens kring mobiler
finns på plats vid de tillfällen som verksamheterna behöver stöd.
Freja E-ID Plus är den e-legitimation som Malmö Stad använder för digital legitimering i tjänsten. Freja E-ID är
en säker autentisering för åtkomst till skyddad data så som brukarinformation. Freja implementeras löpande
inom verksamheterna. Inom ordinärt boende pågår arbete med att säkerställa att certifikat för Freja finns på
plats i medarbetarnas personliga mobiler.
Freja E-ID kommer framöver användas för identifiering till fler tjänster och system där brukarinformation finns,
bland annat digital signering av läkemedel (MCSS). En fortsatt utmaning är att säkerställa hur telefoner och elegitimering för timanställda ska hanteras på bästa sätt.
Mobil dokumentation är implementerat i samtliga hemtjänstgrupper. Den mobila dokumentationen innebär,
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

förutom möjligheten att dokumentera hemma hos brukaren, även att brukarens genomförandeplan finns
tillgänglig i mobilen och blir lättare att använda i det vardagliga arbetet. Dessutom kan medarbetaren se
nästkommande besök tillsammans med information om vem som kommer vilket kan öka tryggheten för
brukaren. Även HSL uppdragen finns tillgängliga i mobilen vilket innebär en mer kvalitetssäkrad
läkemedelsöverlämning.
I samband med utbildningen av mobil dokumentation har medarbetarna även fått utbildning av e-lås. E-lås har
installerats fullt ut i två sektioner och ytterligare sektioner är på gång med installation. I en enhet kommer
brukare som beviljas nya trygghetslarm samtidigt få e-lås uppsatt. Under 2022 kommer uppsättning av e-lås
vara ett prioriterat område för förvaltningen. Beräkningar som har gjort visar på att uppsättning och
administration av ett e-lås tar cirka 90 minuter. Cirka 10 procent av befintliga brukare nekar medgivande till att
sätta upp e-lås i ett första skede. Det finns även utmaningar gällande praktiska och fysiska förutsättning,
exempelvis gamla dörrar och låskistor som omöjliggör uppsättning av lås.
En utvärdering av e-lås som genomförts hos medarbetare visar att det överlag finns en positiv inställning till
det nya systemet. E-lås innebär även en större trygghet för den enskilde vid exempelvis larm då medarbetare
kan ta sig till brukaren utan att hämta nyckel först.
Digital tillsyn
I nov utgjordes 46 % av all den tillsynen som skedde nattetid av digital tillsyn, vilket motsvarar strax över 50
stycken. Antalet brukare med digital tillsyn har inte ökat nämnvärt under 2021. Med dagens system finns en
maxkapacitet på 100 digitala tillsynskameror, detta på grund av personella resurser då medarbetare vid
bestämda tidpunkter kollar av kameran. En fortsatt utmaning gällande kameror hos brukare är att det kan
upplevas ha en övervakande funktion vilket gör att många tackar nej trots att tillsyn via kamera erbjuds som
första alternativ i de flesta fall. Det finns tekniska möjligheter att utföra tillsyner på annat sätt än med hjälp av
kameror, exempelvis via radar, vilket förvaltningen undersöker vidare. Detta skulle innebära en stor
kapacitetsökning i antal digitala tillsyner som kan genomföras.
Utbyggnad av WiFi
WiFi finns nu i samtliga särskilda boenden och lokaler. För att säkerställa att uppkopplingen fungerar optimalt
gås nu alla accesspunkter igenom och justeras, med start på de boenden och lokaler som upplever störst
störningar. Arbetet kommer fortgå in i 2022.
Digital signering av läkemedelslistor
Under 2021 har samtliga särskilda boenden startat med digital signering av läkemedelslistor och
rehabiliteringsinsatser. Inom ordinärt boende kommer införandet av digital signering påbörjas när det företag
som tillhandhåller den digitala signeringslistan har implementerat Freja E-ID som autentisering. Detta förväntas
vara klart under första kvartalet 2022. I nuläget pågår arbete med att installera Freja-ID certifikat på samtliga
medarbetares mobiltelefoner, för att säkerställa att allt är förberett inför implementeringen.
Användningen av digital signering för läkemedel och rehabiliteringsinsatser inom särskilt boende har haft effekt
på antalet läkemedelsavvikelser. Dessa har i snitt minskat med 27 %. Den största minskningen går att se
gällande avvikelser om Ej given dos där minskningen är 38 %. Digital signering har förutom minskat antal
avvikelser bidragit till en större trygghet för medarbetare, gett en bättre spårbarhet och en ökad
patientsäkerhet för den enskilde.

Redovisning av budgetuppdrag
I kommunfullmäktiges budget för 2021 riktas 4 budgetuppdrag under 3 målområden till Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden. Dessa redovisas nedan.
Målområde - Stadsutveckling och klimat
Budgetuppdrag
Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och förbättra arbetet
med en serviceinriktad myndighetsutövning.
Avstämning
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Budgetuppdrag
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Arbetet med att vara en serviceinriktad myndighet har fortsatt enligt plan. Myndighetsavdelningen har arbetat
med att skapa kontinuitet i handläggningsmetodik och bemötande, bland annat genom att förbereda formerna
för att kunna starta gemensam ärendehandledning av Silviahandläggare (kompetens inom demensområdet),
genom att ta fram en strategi för arbetet med MI (motiverande samtal) och att genom att ge
biståndshandläggare med utökat verksamhetsansvar handledning.
Brukares upplevelse av tillgänglighet, bemötande och delaktighet undersöks genom enkäter vilka lämnas efter
hembesök ifrån biståndshandläggare inom enhet ordinärt boende. Underlaget analyseras på sektionsnivå och
enhetsnivå där också åtgärder tas fram. Avdelningen har också arbetat vidare med analyser av sina processer, i
syfte att bli effektivare och mer brukarcentrerade i sitt arbetssätt. Under våren bedrevs ett särskilt arbete för att
kartlägga korttidsprocessen, vilket sedan har fortsatt i en avdelningsövergripande riskanalys där förslag till
åtgärder nu arbetas fram i enlighet med identifierade utvecklingsområden. Även processen för inflytt till- och
utflytt från särskilt boende har kartlagts och där nästa steg blir att ta fram förslag till åtgärder i enlighet med
identifierade utvecklingsområden.
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Målområde - Trygghet och delaktighet
Budgetuppdrag
Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder och relevanta myndigheter, ges i uppdrag att
växla upp arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den svarta ekonomin i Malmö.
Avstämning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har under året följt, tillsammans med andra nämnder och under
kommunstyrelsens ledning, det arbete som bedrivs kommunövergripande. Det arbetet tar sin utgångspunkt i
det i augusti 2020 av kommunfullmäktige beslutade " Återrapportering - ekonomisk brottslighet mot välfärden
samt handlingsplan Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden".
Handlingsplanen utpekar fyra områden för arbetet:
1. Otillåten påverka och interna oegentligheter
2. Inköp och upphandling
3. Enskilda
4. Företag och föreningar
Nämnden fortsätter att följa och delta i det kommungemensamma arbetet vilket fortlöper under 2022.
Nämnden har internt valt att arbeta utifrån de två första punkterna, vilka har relevans för nämndens
ansvarsområden. Arbetet bedrivs bland annat inom en arbetsgrupp med representanter från relevanta delar av
verksamheten och med specialkompetens inom risk- och säkerhetsområdet. Arbetsgruppen arbetar med att
identifiera förvaltningsspecifika risk- och utvecklingsområden och kommer under 2022 att fortsätta arbetet
genom att föreslå och initiera förbättringsarbete inom nämndens ansvarsområden.
En åtgärd som införts under året är införandet av kontroll av utdrag ur polisens belastningsregister innan
erbjudande om anställning görs. Avsikten är att öka känslan av trygghet hos brukare och patienter i vår
förvaltning, samt minska risken för brott mot boende och hemtjänsttagare.

Målområde - En god organisation
Budgetuppdrag
Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att tillsammans med medarbetare
och chefer, initiera ett utvecklingsarbete i organisationen med målet att skapa ett öppet, inkluderande
och tryggt Malmö.
Avstämning
Stadskontoret har tagit fram ett förslag till policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter,
jämlikhet och jämställdhet som syftar till att förtydliga Malmö stads förhållningssätt och vägledande principer
för arbetet med mänskliga rättigheter.
Den föreslagna policyn är en fortsättning på den översyn som har gjorts kopplat till stadens styrdokument
inom mänskliga rättighetsområdet. Policyn har skickats på remiss till samtliga nämnder och beslut skulle ha
fattats av kommunfullmäktige 2021-10-28, men har skjutits fram och planeras att tas upp för beslut i februari
2022. Policyn är av övergripande karaktär och kommer att kompletteras med mer detaljerat stöd för hur
nämnder kan bedriva sitt arbete. Stödet tas fram av stadskontoret som ett led i stadskontorets ordinarie arbete
som kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen inväntar återkoppling och direktiv kring det vidare arbetet.
Arbetet mot diskriminering, rasism och antisemitism är prioriterade uppdrag för hela Malmö stads organisation
och Öppna Malmö är stadens satsning för att lyfta frågor om öppenhet och tolerans. Som en del i arbetet med
Öppna Malmö deltog förvaltningen under 2021 i en inventering som undersökte behoven av chefsutbildningar
om rasism i stadens förvaltningar. Förvaltningen lyfte då att det bland chefer finns behov av kunskapshöjande
insatser och verktyg för att arbeta mot rasism och diskriminering.
Inom ramen för budgetuppdraget initierade stadskontoret arbetet med en ny kultur- och ledarskapsstrategi för
Malmö stad. Syftet med arbetet var att ta fram ett utvecklingskoncept avseende ledarskap och gemensam
kultur. Stadskontoret har i samråd med stadens förvaltningar gjort bedömningen att det inte finns
förutsättningar för ett stadsövergripande arbete med en kultur- och ledarskapsstrategi. Arbetet med
budgetuppdraget fortsätter, tillsammans med förvaltningarna, under 2022.
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Budgetuppdrag

Utifrån värdskapet för den svenska delen av World Pride 2021 är det viktigt att Malmö tar ytterligare ett
kliv i arbetet med att stärka HBTQIA+ -personers rättigheter. Inför och under 2021 ges därför samtliga
nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag, att inom ramen för nämndernas arbete med att integrera
tvärsektoriella frågor i planering och uppföljning säkerställa utveckling av ett tydligt HBTQIA+ perspektiv i sin verksamhet.
Avstämning
Uppdraget har letts och samordnats av stadskontoret och har hanterats som en del av det stadsövergripande
arbetet med rättighetsfrågor.
I slutet av 2020 initierade hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen samverkan mellan stadens förvaltningar i
syfte att hitta möjliga vägar för samarbeten och tillvägagångssätt för att hantera budgetuppdraget. Initiativet
ledde till bildandet av ett stadsövergripande nätverk, under ledning av stadskontoret. Inom ramen för
budgetuppdraget åtog sig stadskontoret att ta fram en vägledning till stadens förvaltningar i syfte att fungera
som stöd till arbetet med att utveckla ett HBTQIA+ perspektiv i verksamheterna. På grund av omständigheter
har stadskontorets arbete försenats och den färdigställda vägledningen skickades ut till samtliga förvaltningar i
slutet av december 2021. Vidare dialoger kring vägledningen och på vilket sätt den kan användas kommer att
ske under 2022.
Inom ramen för ovan nämnda nätverk har förvaltningen påbörjat ett samverkansarbete tillsammans med
HBTQ-certifierade* verksamheter i Funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, i
syfte att lära av varandra och hitta gemensamma sätt att sprida kunskap och erfarenhet. Representanter från
verksamheterna har tillsammans diskuterat på vilka sätt erfarenhets- och kunskapsutbyte skulle kunna ske.
Fortsatta diskussioner och vidare planering kring arbetet kommer att fortlöpa under 2022.
Äldreboendet Rönnbäret är HBTQ-certifierat sedan 2018 och bedriver löpande utvecklingsarbete inom
området. I syfte att behålla certifieringen ytterligare tre år om-certifierades Rönnbäret i juni 2021. Omcertifieringen innebär dels en granskning av hur verksamheten arbetat med och nått uppsatta mål, dels ett stöd
för verksamheten att identifiera fortsatta utvecklingsområden, samt sätta mål och insatser för arbetet tre år
fram. Effekter av Rönnbärets utvecklings arbete är att det utöver att ha öppnat upp för samtal inom ramen för
HBTQIA även har underlättat samtal inom andra områden så som religion kultur och etnicitet. Detta har i sin tur
skapat ökad trygghet för både boende och personal. Personalens erfarenhet från de senaste årens
utvecklingsarbete innebär att det finns en större öppenhet för olika samtal som ibland kan vara svåra vilket lett
till ökad kunskap, förståelse och en bättre arbetsmiljö. Personalen upplever också att fler boende vågar tala
med personalen om sexuell ohälsa och sexuella behov. Det öppna klimatet bedöms också vara en orsak till att
ny personal söker sig till just Rönnbäret. Bland personalen finns utsedda ambassadörer som stöttar, fortbildar
och håller samtalet kring hbtq-frågor igång på boendet.
Som en del i arbetet med kultur för äldre har en grupp med boende och personal på Rönnbäret deltagit i en
tredelad kulturupplevelse med HBTQ-perspektiv, som möjliggjorts genom samarbete med Stadsbiblioteket och
Malmö konsthall. Upplägget bestod av en ”shared reading” där biblioteket och de boende tillsammans läste en
novell, visning på konsthallen samt ett återkopplande och reflekterande samtal. Kulturupplevelsen var mycket
uppskattad bland de som deltog.
Förvaltningens mötesplatser, som samtliga är HBTQ-certifierade, har uppmärksammat World Pride genom att
anordna aktiviteter riktade till seniorer i Malmö. Aktiviteterna har bestått av föreläsningar om Malmös HBTQhistoria och ”Club Trocadero”, regnbågsfikor med diskussioner och högläsning, HBTQ-frågesport och
tipspromenader, filmvisning, stickcafé med pridetema, information om World Pride samt musikfika med
regnbågsfavoriter. Genom samverkan mellan mötesplatserna och MKB har tre seniora konstnärer getts
möjlighet att måla en grafittivägg med pridetema. Process och resultat har filmats och visats på firandet av
Äldredagen den 1 oktober samt på Facebook.
Genom en digital utbildningssatsning har medarbetare och chefer i Malmö stad erbjudits kompetensutveckling
i HBTQI. Personal som har deltagit i utbildningen upplever att de har fått ny kunskap, har breddat sina
perspektiv samt fått en ökad medvetenhet kring normer och bemötande. Deltagande i utbildningen har varit
frivillig och antal deltagare har inte mätts.
* HBTQ-certifiering är en process där en verksamhet, med stöd av RFSL, påbörjar eller förstärker ett strategiskt
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arbete med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett hbtq-kompetent bemötande (www.rfsl.se).
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Ekonomisk utveckling under året
Budgetavvikelse
Driftbudget
Tkr
Nettokostnad

Utfall

Prognos DR

Förändring

-3 332 832

-3 386 310

53 478

3 367 274

3 358 614

8 660

34 442

-27 696

62 138

Kommunbidrag
Resultat
(budgetavvikelse)

Viktiga orsaker till årets resultat
Ersättning för ökade sjuklönekostnader

33 050

Statsbidrag för covid-19 avseende 2020

32 971

Minskat antal volymer av brukare

105 143

Ökade personalkostnader pga. covid

-63 156

Kostnad för skyddsutrustning

-45 500

Minskade interna ersättningar korttid

-24 460

Övriga covid-19-kostnader

-3 606

Summa budgetavvikelse (utfall)

34 442

Viktiga förändringar jämfört med delårsrapport
Myndighet, minskade placeringar

15 669

Säbo, avsatta medel har kompenserats av statsbidrag

6 011

Semesterlöneskuld

2 500

Förlängd kohortvård

-6 000

Minskade nettokostnader för covid-19

43 958

Summa förändringar

62 138

Investeringsram
Tkr
Inventarier

Utfall

Budget

Avvikelse

15 395

27 000

11 605
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Budgetavvikelser delverksamheter
Verksamhetsmått
Utfall

Budget

Avvikelse

1 728

1 963

-235

2 538 592

2 562 000

-23 408

158

196

-38

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

Verksamheter
Utfall

Budget

Avvikelse

Avvikelse
exkl. covid-19

Särskilt boende

1 336 506

1 383 972

47 466

13 514

Ordinärt boende inkl. korttid

1 470 468

1 433 976

-36 492

-21 015

Hälsa och förebyggande

110 475

125 794

15 319

5 155

Myndighet

128 252

130 634

2 382

2 565

Övrig gemensam verksamhet och
staben

287 131

292 898

5 767

17 960

3 332 832

3 367 274

34 442

18 179

Tkr

Summa

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget
Totalt för året redovisar nämnden ett överskott med 34 442 tkr. Exklusive covid-19 redovisas ett
överskott med 18 179 tkr. Förvaltningen har under perioden ställt om stora delar av organisationen för att
möta de nya behoven som uppkommit under pandemin.
En av de största anledningarna till överskottet på 34 442 är minskade nettokostnader till följd av covid-19.
Nämnden erhöll kompensation för sjuklönekostnader med 33 050 tkr från staten. Statsbidrag för covid-19
som avser 2020 har erhållits under 2021. Under 2020 fick inte nämnden full ersättning för kostnaderna.
Under 2021 beslutade Socialstyrelsen att full ersättning ska erhållas till kommunerna. Det innebar
ytterligare statsbidrag med 32 971 tkr. Myndigheten har ett överskott på grund av minskade volymer med
105 143 tkr medan verksamheterna har ökade personalkostnader med 63 506 tkr. Korttidsverksamheten
har samtidigt haft minskade interna ersättningar, vilket medför minskade intäkter med 24 460 tkr.
Omställning till minskade volymer för verksamheten tar tid. Nämnden har också haft kostnader för
skyddsutrustning på 45 500 tkr under året.
De satsningar som gjordes på fokusområdena 2021 redovisar ett överskott på 11 700 tkr. En del av
budgeten har istället finansierats av statsbidrag. Fokusområdena fortsätter under 2022 och är fullt
budgeterade och intecknade och satsningarna fortsätter in i 2022.
Skillnaden mellan prognosen i delårsrapporten i augusti månad och helårsutfallet beror bland annat på
färre ansökningar till särskilt boende och korttidsverksamhet, detta motsvarar 15 669 tkr. Budgeterade
kostnader har kompenserats av statsbidrag med 6 011 tkr. Semesterskulden minskade med 2 500 tkr.
Kohortvården öppnade tidigare stängda platser på grund av pandemin i slutet av året, vilket innebar
kostnader med 6 000 tkr. Nettokostnaden för covid-19 minskade med 43 958 tkr. Anledningen var att
färre blev smittade under hösten.
Nämnden har erhållit riktade statsbidrag för att öka bland annat kvaliteten i verksamheten. Dessa finns
specificerade i eget avsnitt.

Särskilt boende
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Totalt redovisas ett överskott med 47 466 tkr för särskilt boende. Exklusive kostnader och intäkter för
covid-19 redovisas ett överskott med 13 514 tkr.
Biståndsbeslut
Utfallet för antal platser inom särskilt boende blev 1728 platser vilket är 235 platser färre än budgeterat.
Totalt för köp av särskilt boende redovisas ett överskott med 57 200 tkr. Exklusive covid-19 redovisas ett
överskott med 5 043 tkr. Överskottet beror på att en del brukare avvaktat med att ansöka om särskilt
boende, samt att en del brukare som redan är beviljade särskilt boende har tackat nej till anvisning av
lägenhet på grund av oro för smitta i den pågående pandemin. Intagningsstopp på grund av covid-19 på
en del enheter har också påverkat volymerna. Beläggningen har varit 86,6 % i genomsnitt per månad mot
budgeterat 97 %.
Egen verksamhet
Avdelningen för särskilt boende redovisar ett underskott med 9 734 tkr. Exklusive covid-19 redovisas ett
överskott med 8 471 tkr. Under året har det kommit flera statsbidrag motsvarande 12,4 Mkr till särskilt
boende för nära vård, ensamhet och demens samt språkutveckling. Dessa har kompenserat verksamheten
för nattbemanningen och den högre bemanningen på boendena utifrån vårdkrävande brukare. Dessa har
även gett ersättning för språksatsning, kulturprojekt och Stjärnmärkning.
Kostenheten inom särskilt boende redovisar ett överskott med 2 389 tkr. Exklusive covid-19 redovisas
789 tkr i överskott. Det beror på lägre livsmedelskostnader då färre portioner lagats till boendena på grund
av låg beläggning och stängda restauranger.
HSL redovisar ett underskott med 1 756 tkr. Exklusive covid-19 ett underskott med 1 756 tkr. HSL:s
svårigheter att rekrytera har lett till ett behov av inhyrd personal från bemanningsföretag.
Gemensamt redovisar de särskilda boendena ett underskott på 17 787 tkr. Exklusive covid-19 ett
överskott med 2 018 tkr. På grund av låg beläggning har det lett till att verksamheten inte ersatt all den
höga frånvaron. Till följd av bland annat kostnader i samband med heltidsorganisering och nedläggning av
Hylliehemmet så har särskilt boende inte kunnat hålla nere bemanningen i förhållande till
beläggningsgraden.

Ordinärt boende inklusive korttidsverksamhet

Totalt redovisas ett underskott med 36 492 tkr för ordinärt boende inklusive korttidsverksamheten.
Exklusive covid-19 redovisas ett underskott med 21 015 tkr.
Biståndsbeslut
Utfallet för antal beviljade timmar inom ordinärt boende understeg budget med 23 408 timmar vilket
motsvarar 1 951 timmar/månad. I genomsnitt hade 5 176 brukare löpande insatser inom hemtjänsten
vilket är färre än budgeterade 5 619 brukare. Om man inkluderar även de som bara har larm blir siffran
7 692 mot budgeterade 8 014 brukare. Antalet beviljade timmar per brukare blev något högre än
budgeterat, men eftersom antalet brukare är färre än budgeterat redovisas ändå ett överskott. Anledningen
är att en del brukare väntat med att ansöka om insatser samt att en del tackat nej till insatser respektive
fortsatt vill ha uppehåll av sina pågående insatser på grund av den pågående pandemin.
För korttidsboende köptes i genomsnitt 158 platser per månad vilket är 38 färre än budgeterade 196
platser. Överskottet beror på lägre utflöde från sjukhuset då många planerade operationer har ställts in,
samt att det tidvis har varit intagningsstopp på några av förvaltningens korttidsboende. Överskottet för
biståndsbeslut i ordinärt boende inklusive korttidsverksamheten blev 49 414 tkr. Exklusive covid-19 blev
överskottet 1 692 tkr.
Egen verksamhet
Avdelningen för ordinärt boende, inklusive korttidsverksamheten redovisar ett underskott på 85 907 tkr.
Exklusive covid-19 ett underskott med 22 707. Avdelningen har under året tillförts statsbidrag
motsvarande 15 656 tkr avseende Nära vård och 3 396 tkr avseende ensamhet och demens.
Gemensam administration har ett överskott med 2 354 tkr. Exklusive covid-19 överskott med 2 354 tkr.
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Detta kan kopplas till ej ersatt sjukfrånvaro samt vissa perioder med kortare vakanser i samband med
rekrytering. Pandemin med hemarbete och restriktioner samt allmän återhållsamhet för att möta
underskott i verksamheten har hållit nere kostnaderna.
Korttidsverksamheten har ett underskott med 39 249 tkr. Exklusive kostnader för covid-19 har korttiden
ett underskott med 12 321 tkr. Underskottet kopplat till covid-19 består av uteblivna intäkter vilket bland
annat är en följd av att behovet av korttidsplatser minskat. Under snart två år har kohortvård bedrivits
med ett antal korttidsplatser på Lundavägens korttidsboende och övriga korttidsplatser har tidvis under
året påverkats av smitta och tillfälliga intagningsstopp. Beredskapen av kohortplatser och den minskade
beläggningen är också faktorer som bidragit till underskottet. Resterande underskott inom
korttidsverksamheten är kopplat till att vårdtyngden på korttidsplatserna generellt har ökat vilket medför
ökade kostnader för vak och svårigheter att minska ner personal i samband med tillfällen då beläggningen
är lägre. Den lägre beläggningen medför ett bortfall av intäkter då verksamheten är prestationsersatt.
Kostnaderna för städning inom enheten har ökat med 1 700 tkr till följd av nytt avtal samt utökade
städinsatser. Precis som hemsjukvården har korttidsboendena svårigheter att rekrytera sjuksköterskor
vilket har inneburit en ökad kostnad för inhyrd personal från bemanningsföretag.
HSL, rehab och tekniska hjälpmedel inom ordinärt boende har sammantaget ett underskott med 20 504
tkr. Exklusive covid-19 är underskottet 10 054 tkr. Till följd av covid-19 ökade kostnaderna till
bemanningsföretag gällande inhyrd personal i samband med vaccination av brukare. HSL-enheten har en
omsättning av sjuksköterskor och det nationella läget med svårigheter att rekrytera sjuksköterskor drabbar
även hemsjukvården. Den ökade kostnaden för inhyrd personal från bemanningsföretagen motsvarar i
stort underskottet.
Hemtjänsten har ett underskott med 18 539 tkr. Exklusive kostnader för covid-19 har hemtjänst ett
underskott på 2 686 tkr som framför allt kan kopplas till svårigheterna att anpassa verksamheten i
områden där timmarna minskar. Hemtjänstens ersättning baseras på antal beviljade timmar varje månad
och då det blir stora variationer mellan månaderna är det svårt att anpassa bemanningen i samma takt
vilket framförallt syns då antalet timmar är på nedgående. Verksamheten arbetar ständigt med
förändringar i form av att ta fram en hållbar bemanning genom enhetliga scheman, översyn av
områdesindelningar, översyn och genomgång av besöksplaneringen och införande av Malmömodellen i
sektionerna. Avdelningen arbetar med kvalitativ bemanning i syfte att bland annat minska på
timanställningar och fördela resurser på ett mer effektivt sätt. Ett covidteam inom hemtjänsten har funnits
fram t o m september. Teamet bestod av cirka 25 medarbetare och de har arbetat med smittade brukare
för att begränsa smittspridningen. Teamet har kostat 15 415 tkr och har delvis finansierats av pengar från
statsbidraget En god och nära vård. Dock kvarstår en nettokostnad som ger ett underskott kopplat till
pandemin med 9 969 tkr.

Hälsa och förebyggande

Totalt redovisas ett överskott med 15 319 tkr för hälsa och förebyggande. Exklusive covid-19 redovisas ett
överskott med 5 155 tkr.
Biståndsbeslut
Överskottet för köp av verksamhet blev 6 434 tkr. Exklusive covid-19 är överskottet 1 170 tkr.
Överskottet beror främst på att timmar för ledsagning var färre än budgeterat, ökade flyktingbidrag samt
att uppbokade kostnader för särskild avgift 2020 återfördes in i redovisningen.
Egen verksamhet
Inom hälsa och förebyggande redovisas ett överskott på 8 885 tkr och exklusive covid-19 ett överskott på
3 985 tkr.
Överskottet förklaras genom att mötesplatserna varit stängda och öppnades först upp den 17 maj och då
med uteverksamhet. Under hösten började åter verksamheten att bedrivas inomhus. Begränsad
verksamhet har inneburit lägre kostnader för aktiviteter och även gällande personalkostnader. För året
redovisar mötesplatserna ett överskott på 1 923 tkr. Exklusive covid-19 är överskottet 623 tkr.
Dagverksamheterna har varit stängda under perioden jan-feb och öppnade därefter upp med begränsad
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verksamhet medförande bland annat att kostnader för livsmedel/måltider varit lägre samt att man inte
ersatt personal fullt ut vid frånvaro. Inom avlösning och ledsagning har uppdragen varit lägre än planerat.
Ersatta biståndstimmar har inte utförts fullt ut vilket ger ett överskott. Pandemi med risk för smitta och att
mycket är stängt i samhället har gjort att brukare tackat nej till avlösning och ledsagning trots beviljat
bistånd. Uppdragen inom kontaktperson har också varit lägre än planerat. Avlösning, ledsagning och
kontaktperson samt dagverksamheterna genererar ett överskott för året på 5 663 tkr. Exklusive covid-19
är överskottet 2 263 tkr.
Övrig förebyggande verksamhet i form av fixartjänst, fallprevention mm redovisar för året ett överskott på
204 tkr. Exklusive covid-19 ett överskott med 144 tkr.
Ledningen inom hälsa och förebyggande redovisar ett överskott på 1 095 tkr. Exklusive covid-19 ett
överskott med 1 955 tkr. Inom ledning har cirka 1 000 tkr finansierats av statsbidrag.

Myndighetsavdelningen

Egen verksamhet
Avdelningen redovisade ett överskott med 2 382 tkr. Exklusive covid-19 är överskottet 2 565 tkr.
Överskottet beror på sjuklöneintäkter som varit högre än faktiska kostnader samt minskade
personalkostnader samt övriga kostnader i slutet av året, framför allt på grund av pandemin.

Övrig gemensam verksamhet och stab

Totalt redovisas ett överskott på 5 767 tkr för övrig gemensam verksamhet och stab. Exklusive kostnader
för covid-19 redovisas ett överskott med 17 960 tkr.
Staben redovisar ett överskott på 10 992 tkr. Exklusive covid-19 är överskottet på 11 088 tkr. Överskottet
beror bland annat på att ett antal tjänster är under rekrytering samt minskade kostnader för
kompetensutveckling.
Inom gemensam verksamhet redovisas ett underskott på -5 225 tkr och exklusive covid-19 ett överskott
på 6 872 tkr. Här ingår statsbidrag covid-19 som avser 2020 har erhållits under 2021. Under 2020 fick inte
nämnden full ersättning för kostnaderna. Under 2021 beslutade Socialstyrelsen att full ersättning ska
erhållas till kommunerna. Det innebar ytterligare statsbidrag med 32 971 tkr. Här redovisas också
kostnader avseende gåvokort till förvaltningens personal på 3 900 tkr. Under fokusområde redovisas ett
överskott på 11 700 tkr. Redovisat underskott för skyddsutrustning i samband med covid-19 har under
2021 uppgått till -45 500 tkr. Vidare har det bokförts en avsättning för kommande avveckling av ett antal
särskilda boenden motsvarande 10 200 tkr. HR-system, Platina och andra system har genererat ett
överskott på 5 200 tkr. Fackliga kostnader genererar ett underskott på 1 700 tkr. Kompetenscentrum och
kompetensbudget genererar ett överskott på 3 200 tkr. Omställningsfond, vakanser samt finansiering med
statsbidrag förklarar överskottet. Poster som nämnden, utbytesprogram datorer, personalklubben mm
genererar ett överskott på cirka 3 000 tkr.
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Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin
Tabell
EKONOMISKA
KONSEKVENSER,
Coronapandemin
, tkr
ÖKADE
INTÄKTER (ange
belopp utan
tecken)

MINSKADE
INTÄKTER
(ange - framför
beloppet)

Orsak

Ersättning för ökade sjuklönekostnader

33 050

Intäkt statsbidrag covid-19 mellanskillnad 2020

12 414

Intäkt statsbidrag dec 2020

20 557

Minskade interna ersättningar korttid

-24 460

Intäktstapp för brukare

-18 023

Minskad försäljning restauranger
ÖKADE
KOSTNADER
(ange - framför
beloppet)

Ökade personalkostnader pga. covid-19
Bemanningsföretag SSK för b l a vaccinering
Kostnader skyddsutrustning
Övriga merkostnader

MINSKADE
KOSTNADER
(ange belopp
utan tecken)

NETTO

Utfall

Minskat antal volymer av brukare

-1 600

-63 156
-9 900
-45 500
-757

105 143

Minskade livsmedelskostnader

3 200

Minskad verksamhet och minskat uppdrag på verksamheten samt
minskad verksamhet personalklubb

5294

Samtliga

16 262

För året redovisar nämnden ett överskott på 34 442 tkr. 16 262 tkr av dessa beror på coronapandemin. I
resultatet finns statsbidrag för covid-19 avseende 2020 med 32 971 tkr.
Anledningen till att nämnden får statsbidrag för 2020 under 2021 är försenade beslut från Socialstyrelsen.
Minskade brukaravgifter uppgår till 18 023 tkr och minskade försäljningsintäkter uppgår till 1 600 tkr på
grund av låg beläggning och stängda verksamheter.
I resultatet finns kompensation för sjuklöner på 33 050 tkr från staten samt överskott i budgeten avseende
biståndsbeslut. De minskade kostnaderna för köp av verksamhet på 105 143 tkr avser framför allt
minskade kostnader för köp av externa och interna korttidsplatser och särskilda boendeplatser. 24 460 tkr
av dessa avser interna ersättningar av platser på korttid. Uppskattningarna är gjorda utifrån en tänkt
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”normalsituation” av volymbehov och kostnader/intäkter är beräknade utifrån detta.
Behovet avseende korttidsplaceringar har minskat på grund av att Region Skåne har ställt in planerade
operationer. Behovet av hemtjänst har minskat till följd av att brukarna pausar sina insatser. Under detta
året har ansökningarna till särskilt boende minskat och de som fått beviljat plats har i många fall väntat
med inflyttning.
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. 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. Alla arbetsmoment har varit mer tidskrävande i
form av hantering av skyddsutrustning och ökad tid för rapportering.
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.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram
Investeringsramen för 2021 är 27 000 tkr och nämnden har använt 15 395 tkr. Vissa investeringar skjuts
till nästa år på grund av coronapandemin.
Nämnden har under 2021 investerat och kommer att investera under 2022 i följande:







ombyggnader i lokaler
trygghetslarm, särskilt boende
digitala nyckelskåp
möbler
digitalisering
nya boenden.
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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 2022
med nya erfarenheter och med insikten om att åren 2020 och 2021 kommer att få påverkan på nämndens
verksamheter och målgrupp under lång tid fram över. Det har också blivit tydligt att utmaningarna inom
äldreomsorgen kräver ett strategisk långsiktigt arbete som inte enbart kan göras av nämnden utan måste
ske tillsammans med andra såväl kommunala som regionala aktörer. Framtidsfrågor som påverkar
nämndens verksamhet men som nämnden behöver adressera tillsammans med andra aktörer:






Väga in och synliggöra äldres livsvillkor och förutsättningar i planering och utveckling av staden
för att förlänga självständighet och fördröja behov av stöd.
Gemensam planering för att möta de utmaningarna med ett ökat antal äldre
Gemensam planering för kompetensförsörjning
Gemensam planering för att utveckla ändamålsenliga verksamhetssystem och välfärdstekniska
lösningar för att kunna utveckla kvalitet och effektivitet.
Förbättra samverkan inom staden, regionalt och med civilsamhället för att i ännu större
utsträckning kunna möta äldres rätt till delaktighet och rätt till stöd.

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 och ser att dessa behöver fortsätta utvecklas.
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. Samtidigt som antalet äldre nu sakta börjar öka synliggörs också att
förändringar i hälsa påverkar nämndens arbete både på kort och lång sikt. Två exempel är demens och
diabetes. Socialstyrelsen menade redan 2018 att antalet personer med demens kommer öka från 2020 och
framåt då kullarna födda på 1940-talet uppnår en hög ålder. Antalet med demens beräknas enligt
Socialstyrelsen fördubblas fram till 2050. Nämnden ser redan nu ökningen genom högre efterfrågan på
platser inom särskilt boende för personer med demens. Dock visar den nationella statistiken att av alla
personer med demens bor cirka 60 % i egen bostad och cirka 40 % på demensboende eller annat
äldreboende enligt Socialstyrelsen. Detta innebär att ökningen av antalet med demens har påverkan på
både verksamhet inom särskilt boende och inom ordinärt boende. Kartläggning av diabetes visar att
cirka 20 % av alla personer inom särskilt boende och ordinärt boende har diabetes. Underlag utifrån
bekräftade diagnoser från Region Skåne visar att mellan 2011 och 2018 har andelen med diabetes typ 2
ökat i stor omfattning. I åldersgruppen 65–69 år har andelen ökat från 5,8 % till 14,8 %. I åldersgruppen
70–79 år har andelen ökat från 12 % till 19 %. I åldersgruppen 80–89 år har andelen ökat från 15 % till
21 %. Därtill ska tilläggas att det antagligen finns ett mörkertal av personer som har diabetes typ 2 men
ännu ej fått detta diagnostiserat. Siffrorna bekräftar alltså att nämndens verksamheter både har sett och
framför allt kommer att se en utveckling mot att allt fler personer med komplexa sjukvårdsbehov vårdas
inom nämndens verksamhet. Denna utveckling har redan påbörjats och kommer fortlöpa under lång tid
framöver och är resurskrävande.
Den på grund av pandemin omfattande sociala distanseringen i 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
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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 kompetens-försörjningsarbetet är därför viktigt för att attrahera
medarbetare och få medarbetare att stanna kvar.
Lagar och statliga utredningar som påverkar nämnden:







En fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Ny socialtjänstlag, införs
Lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
Äldreomsorgslag
Äldreomsorgen under pandemin. Coronakommissionens andra delbetänkande.
Regeringen vill undersöka effekterna av att differentiera arbetsuppgifterna inom hemtjänsten.

Ovanstående lagar och utredningar kommer att påverka nämndens arbete de kommande åren inom ett
flertal områden och innebära utveckling och förändringar som påverkar behovet av både kompetens och
resurser.
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. 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. 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

181 106

37 543

143 563

Övriga intäkter

3 318 454

3 344 824

-26 370

Totala intäkter

3 499 560

3 382 367

117 193

Lönekostnader

-1 956 767

-1 896 256

-60 511

-771 215

-760 092

-11 123

-2 039

-112

-1 927

-2 730 021

-2 656 460

-73 561

-209 689

-212 471

2 782

-3 881 584

-3 869 160

-12 424

-10 482

-10 518

36

Totala övriga kostnader

-4 101 755

-4 092 149

-9 606

Nettokostnad exkl. finansnetto

-3 332 216

-3 366 242

34 026

3 367 274

3 367 274

0

13

0

13

-629

-1 032

403

34 442

0

34 442

-3 332 832

-3 367 274

34 442

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

34 995

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

Skatteverket

33 131

God och nära vård

Sveriges kommuner och regioner

26 493

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

Socialstyrelsen

12 760

Äldreomsorgslyftet

Socialstyrelsen

11 531

Äldreomsorgslyftet - återbetalning 2020

Socialstyrelsen

-3 510

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

Staten

4 262

Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv
inom vård och omsorg

Socialstyrelsen

2 363

Våld i nära relation

Socialstyrelsen

193
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Benämning/Ändamål

Ansvarig myndighet

Psykisk hälsa

Staten

Utfall (Tkr)
183

Övriga bidrag
Momsbidrag

Skatteverket

Varaktig vård (Flyktingbidrag)

Migrationsverket

9 336

Lönebidrag

Arbetsförmedlingen

4 511

Omställningsfonden

Kollektivavtalsstiftelsen

4 205

Investeringsbidrag

Staten

1 760

Sjuklön

Försäkringskassan

1 162

Nystartsjobb

Arbetsförmedlingen

Övrigt
SUMMA BIDRAG

34 963

343
2 425
181 106

Statsbidraget avseende covid-19 ingår utbetalningar till externa vårdgivare med 2 024 tkr.
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