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

Fokusområdena

Med utgångspunkt i förvaltningens ramberättelse och löftet gentemot Malmöbon ”Varje dag är viktigast!”
har fem fokusområden tagits fram som anger riktning och ambition för förvaltningens utvecklingsarbete
fram till år 2022.
För att klara nämndens uppdrag, kunna leverera god kvalitet och ligga i fas med utvecklingen krävs rätt
förutsättningar. Genom att fokusera på kompetensförsörjning skapas förutsättningar för verksamheterna
att leverera god kvalitet och tillmötesgå nya behov hos Malmöbor och förvaltningen. Genom att fokusera
på välfärdsteknikens möjligheter skapas förutsättningar som bidrar till effektivisering, ökad kvalitet och
bättre arbetsmiljö. Genom att fokusera på ledarskap och medarbetarskap förbättras förutsättningarna att
kunna utföra uppdragen professionellt med Malmöbon i fokus.
Förvaltningens fokusområden hänger väl samman med de indikatorer nämnden har valt för att bidra till
kommunfullmäktigemålen. Utvecklingen framkommer både genom redovisningarna av indikatorer under
kommunfullmäktigemål och genom kommunfullmäktigeuppdragen.
Samtliga avdelningar i förvaltningen har prioriterat arbetet kopplat till coronapandemin, vilket påverkat i
vilken omfattning vissa utvecklingsarbeten har kunnat genomföras. Insatserna i förhållande till
coronapandemin redogörs för i särskild bilaga till denna årsanalys. Här redogörs, utifrån Fokusområdena,
den utveckling som ändå genomförts.
Kvalitet i verksamheten
Genom den nya målstrukturen som infördes under 2020 har förvaltningen/nämnden genom sina
indikatorer ytterligare stärkt arbetet mot att ha ett gemensamt fokus gentemot de Malmöbor, brukare,
patienter och anhöriga som förvaltningen möter genom sina verksamheter. Till stor del har inriktningen i
de valda indikatorerna handlat om att på en övergripande förvaltningsnivå synliggöra de utmaningar och
viktiga kvalitetsaspekter som förvaltningen möter som helhet och inte som enskilda delar. Detta hänger
samman med att många Malmöbor, brukare, patienter och anhöriga gör en vård- och omsorgsresa genom
förvaltningen. Vård- och omsorgsresan behöver upplevas som en sömlös helhet oavsett hur länge den
pågår och vart den börjar. Indikatorerna ger de grundläggande förutsättningarna för kvalitet men har
också ett tydligt fokus på att belysa jämlikhetsaspekter genom hur de är utformade och vad de belyser.
Under målområdet en God organisation och de tre målen finns det både positiv och negativ avvikelse
genom de indikatorer som nämnden har valt för att följa upp målen. Nämnden har en uppföljning med
totalt 8 indikatorer vilka i sin tur innehåller 40 aspekter som belyser utvecklingen. Här tas några upp som
direkt eller indirekt relaterar till kvalitet i verksamhet och som berör hela förvaltningen eller ett stort antal
brukare.
Kvalitet inom hälsa, vård och omsorg kan beskrivas som förmågan att tillgodose den enskildes uttalade
och underförstådda behov. Kvalitet skapas ytterst i mötet mellan organisationens medarbetare och den
enskilde: brukare, anhörig, patient och Malmöbo. Det innebär att det är utifrån mötet med den enskilde
som kvalitetsutveckling behöver börja. Begreppet kvalitet innehåller flera dimensioner och kan uppfattas
på olika sätt i olika situationer. Under 2020 har en ny modell för uppföljning av kvalitet implementeras.
Modellen utgår från vad som sker i mötet med brukaren och fokuserar på utveckling, lärande och på de
förutsättningar som behövs för att utveckla kvaliteten. Modellen är ett komplement till de metoder och
verktyg som förvaltningen redan använder och kopplar samman tre delar av verksamheternas

kvalitetsarbete; kvalitetsråd, kvalitetsdialoger och kvalitetsplaner till en helhet.
Tillgänglighet till hälsa vård och omsorg är en förutsättning för kvalitet. Uppföljningen inom området
tillgänglighet som görs inom ramen för Socialstyrelsens brukarundersökning syns både förbättringar och
försämringar i resultat under 2020. För att tydliggöra skillnader mellan olika grupper av brukare, oavsett
regiform eller tillhörighet till hemtjänst eller särskilt boende, så har förvaltningen följt upp och jämfört hur
tre grupper av brukare upplever vården och omsorgen. Indelningen av de tre grupperna utgår från
områdena upplevelse av trygghet, besvär av oro, ängslan och ångest samt ensamhet. Resultaten visar att
brukare som upplever ensamhet, otrygghet och besvär av oro, ängslan och ångest har en sämre upplevelse
av vården och omsorgen inom samtliga frågeområden inom brukarundersökningen jämfört med personer
som har frånvaro av dessa faktorer.
Strategi för demensvård berör hela förvaltningen och utgör en viktig faktor för att uppnå kvalitet i
verksamhet. Inom strategin har ett flertal områden utvecklas under året. Ett av dem innebär att samverkan
med Region Skåne och Funktionsstödsförvaltningen har utvecklats genom att ett demensutskott skapats.
Inom förvaltningen har en mängd olika utbildningar genomförts för att öka kunskapen kring demens och
därigenom öka kvaliteten. Utöver detta har användningen av kvalitetsregister utvecklas under året vilket
också skapar bättre förutsättningar för en god kvalitet i verksamheten.
Förebyggande insatser
Förebyggande arbete är åtgärder som syftar till att bevara god hälsa och förhindra att skador och
sjukdomar uppkommer eller förvärras. Förebyggande insatser görs både för Malmöbor utan behov av
insatser och bland brukare, patienter och anhöriga som finns i förvaltningens verksamheter. Förebyggande
och hälsofrämjande arbete är komplext. Dels för att det kan vara svårt att identifiera och hitta målgruppen.
Det kan också vara problematiskt att se förflyttningar då det kan vara svårt att konstatera vilka effekter
som kan tillskrivas vilken insats eller åtgärd. En inventering som gjordes i förvaltningen under året visade
att förebyggande och hälsofrämjande insatser utförs i alla förvaltningens avdelningar. Av inventeringen
framkom samtidigt att det är viktigt att nå ut med förebyggande insatser i ett tidigt stadie. Utveckling av de
insatser som kräver samverkan med andra verksamheter är en utmaning och något som behöver utvecklas
ytterligare inom förvaltningen. Förvaltningen behöver också utveckla fler sätt att identifiera grupper som
löper risk att hamna i ohälsa, samt utveckla metoder för att nå personer som inte nås idag. Arbetet riktat
mot att minska ofrivillig ensamhet och förebygga fall har inte kunnat genomföras så som var tänkt och
planerat på grund av coronapandemin. För att ändå möta behovet har förvaltningen ställt om
verksamheten i den mån det varit möjligt och därigenom på andra sätt delvis kunnat nå grupper som är i
behov av insatserna.
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är ett viktigt fokusområde för förvaltningen för att säkerställa en god kvalitet.
Personalomsättningen har minskat något under året. En viktig del av kompetensförsörjningen är
kompetensutveckling som syftar till att säkerställa att färdigheter och kunskaper finns för att kunna
bedriva en god och säker vård och omsorg. Under året har det skett kompetensutvecklande insatser inom
en rad olika områden, exempelvis läkemedelsutbildning, basal hygien, förflyttningskunskap, bemötande
och utbildningar inom demens och psykiatri. Kompetensutvecklande insatser anordnas inom hela
förvaltningen men främst i Kompetenscentrums och avdelningen Hälsa och förebyggandes regi. Förutom
interna utbildningar har även uppdragsutbildningar genomförts för legitimerad personal vid Malmö och
Lunds universitet, för biståndshandläggare och undersköterskor på stiftelsen Silviahemmet i Stockholm
samt för blivande undersköterskor vid Komvux i Malmö.
Ledarskap och medarbetarskap
I den årliga medarbetarenkäten för 2020 är resultat för hållbart medarbetarengagemang, HME, 79 av 100
möjliga vilket är samma resultat som för år 2019. I enkäten ställs också frågor om den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön (OSA) där årets resultat för OSA var snarlikt 2019 års nivå. Den aspekt av
arbetsmiljön som hade det lägsta genomsnittliga resultatet 2019, påståendet ”vi har lagom arbetstempo
och arbetsbelastning”, hade ett något bättre resultat 2020 vilket är oväntat utifrån att verksamheten under
året utsatts för stora påfrestningar utifrån pandemin.
Det sammantagna HME för gruppen sektionschefer har minskat från 83 till 81 av 100 möjliga mellan 2019
och 2020. Resultatet bedöms trots minskning fortsatt vara på en god och hållbar nivå.

Personalomsättningen bland första linjens chefer har minskat jämfört med 2019 vilket är positivt. För
frågan om arbetsbelastning i medarbetarundersökningen för gruppen sektionschefer, har resultatet inte
förbättrats, utan ligger kvar på samma nivå som vid medarbetarenkäten 2019.
Digitalisering och välfärdsteknik
En grund för fortsatt utveckling av digitala verktyg har skett genom att personliga smarta telefoner har
tilldelats medarbetare. Mobilerna underlättar tillgång till information och dokumentation. Nästa steg är att
införa e-lås.Tillsyn nattetid i ordinärt boende sker nu i första hand via trygghetskamera. Införande av
digital signering av läkemedel har påbörjats inom särskilt boende. Installation av Wifi har inte skett i den
takt som planerats på grund av pandemin. Kultur för äldre har fortsatt utvecklats exempelvis genom att
större utbud har tillgängliggjorts digitalt. Merparten av möten inom förvaltningen som ej berör sekretess
sker nu digitalt.
Coronapandemin
Nämndens arbete under 2020 har präglats av utbrottet av Covid-19 och den pågående pandemin och
kommer ha en stor påverkan även under år 2021. Det har framförallt inneburit anpassning till situationen
och av verksamheten som både utmanats och utvecklats.
Förvaltningens inriktning för hantering av pandemin är att skydda riskgrupper från att drabbas av Covid19, motverka spridningen samt säkerställa driften av verksamheterna. Med utgångspunkt i inriktningen
och för att möjliggöra ett långsiktigt hållbart arbete, där förvaltningens ordinarie uppdrag och mål kan
hanteras parallellt med en effektiv hantering av pandemin, beslutade förvaltningen i juni om en anpassad
ledningsstruktur. Fram till juni arbetade den ordinarie förvaltningsledningen intensivt och operativt med
att hantera Covid-19 frågor. Pandemin är inte längre en avgränsad enskild händelse utan ett tillstånd över
tid. Fyra större och mer genomgripande avvikelser under året har identifierats, dessa är besöksförbud på
särskilda boenden och korttider, stängda mötesplatser, stängda dagverksamheter och utebliven uppföljning
av biståndsbeslut. Dessa avvikelser och dess konsekvenser beskrivs under rubriken Grunduppdraget.
Nämnden har också valt att till årsanalysen lägga en bilaga som mer i detalj beskriver arbetet med
coronapandemin i förvaltningen under året.

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

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har beslutat om indikatorer för fyra av kommunfullmäktiges mål. Då
inget mål är särskilt riktat mot äldreomsorgen, har nämnden bidragit med indikatorer som beskriver
utveckling och ambitioner i verksamheten under de mål som är riktade mot samtliga nämnder.
Nämnden har en inriktning mot kvalitativa indikatorer. Dessa har ett antal aspekter som följs upp och
redovisas var för sig. En sammanvägning av utvecklingen genom aspekterna under respektive indikator
görs, vilket sammanfattar arbetet för hela indikatorn.
Det görs även en sammanfattande bedömning av nämndens planerade bidrag till
kommunfullmäktigemålet. Bedömningarna, som benämns trender, görs efter stadskontorets mall:

Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom sin minskade
negativa påverkan på klimat och miljö. Nämndens växthusgasutsläpp har minskat under året tillsammans
med såväl antal resor och antal resta kilometer, det minskade resandet kan till största delen hänföras till
förändrade arbetssätt under covid-19 pandemin. Det återstår därför att se om utvecklingen under 2020
kommer att bibehållas i lika hög utsträckning under 2021.
Enligt plan för indikatorn Växthusgasutsläpp från livsmedel
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har valt att arbeta med att minska matsvinnet i nämndens
verksamheter. Nämndens växthusgasutsläpp 2020 ser ut att ha minskat under året. Till följd av den
rådande pandemin har nämndens restauranger hållits stängda för sittande gäster. Gästerna har fortfarande
möjlighet att hämta upp matlådor. Matlådor antas ha ett mindre svinn i jämförelse med bufféservering
som bedrivits i vanliga fall. Viktigt att lyfta i sammanhanget är att även om nedstängningen kan tänkas ha
haft positiv effekt på matsvinnet har det samtidigt påverkat nämndens målgrupp negativt eftersom
restaurangbesöken även fyller sociala behov.
Nämnden har tidigare år genomfört flera mätningar av matsvinnet. Under året har fokus legat på att
utveckla och förbättra metoden för matsvinnsmätningar i syfte att minska felmarginalen. Nämndens
förhoppning är att mätningarna på sikt ska medföra en minskning av matsvinnet och bidra till större
resurseffektivitet.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla nämndens verksamheter för att
hitta nya hållbara och miljövänliga lösningar. Då den negativa miljöpåverkan minskar vid en ökad
konsumtion av ekologiska livsmedel arbetar nämnden med att hålla andelen hållbara inköp hög.
Nämnden arbetar med delaktighet kring menyerna, där såväl näringsbehov som personliga önskemål
påverkar möjligheterna att justera inköp av livsmedel till de med lägre växthusgasutsläpp. Störst fokus
gällande att minska växthusgasutsläppen från livsmedel ligger därför på arbetet med att minska matsvinn.

Positivt för indikatorn Växthusgasutsläpp från resor och transporter
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden arbetar aktivt med att minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan
då en betydande del av nämndens klimatutsläpp utgörs av transporter.
Inom området att minska klimatpåverkan av transporter kan nämnden rapportera framsteg. Framstegen
bedöms bero på dels förvaltningens arbete utifrån ambitionerna, men även på grund av den snabba
omställning som skett i pandemins spår. Färre möten sker fysiskt på plats till för förmån för digitala
möten, vilket avsevärt minskat resande inom tjänsten.
Resor med taxi har minskat med 63% och nämndens andel av stadens totala resor har minskat från 51%
till 41,4%. Den kraftiga minskningen av verksamhetens taxiresor bedöms till allra största delen härledas till
pandemin genom att vissa verksamheter inte gjort hembesök hos brukare. Nämnden har inga flygresor
registrerade under året. Jämfört med 2019 har antalet tjänsteresor med egen bil minskat med 54%. Även
dessa markanta minskningar härleds med största sannolikhet till reserestriktionerna under den rådande
covid-19 pandemin.

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

Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Positivt och negativt, för indikatorn Kompetensförsörjning
Negativ avvikelse har skett under året för kostnader för bemanningsföretag, avseende
sjuksköterskebemanning, som har ökat jämfört med 2019. Analys av sjuksköterskeorganisationen, bland
annat av det totala bemanningsbehovet, har påbörjats under året och fortsatt analysarbete kommer att
utgöra en grund för en långsiktig bemanningsplanering med minskad inhyrning av resurser.
Personalomsättningen har minskat något för samtliga utvalda yrkeskategorier och det var fler som började
en anställning under perioden än som slutade i grupperna arbetsterapeut, biståndshandläggare och
sjuksköterska vilket är positivt ur kompetensförsörjningssynpunkt. En förklaring till den minskade
personalomsättningen kan vara den pågående pandemin som kan ha ökat osäkerheten på
arbetsmarknaden så att fler väljer att stanna kvar på sitt arbete. Det skulle kunna innebära att
personalomsättningen åter ökar när pandemin är över.
För aspekten Interna utbildningsinsatser har utvecklingen varit enligt planering under året. Förvaltningen
startade under året Kompetenscentrum med målsättning att skapa ett gemensamt, samordnat och

strukturerat arbetssätt med kompetensutveckling. I förvaltningen sker det kontinuerligt interna
kompetensutvecklande insatser inom en rad olika områden som läkemedelsutbildning,diabetesutbildning,
förflyttningskunskap, och utbildningar inom demens och psykiatri. Förvaltningen har även valt att göra
några mer specifika insatser under 2020, både internt och med hjälp av lärosäten, för att täcka
kompetensgap och för att rusta för framtida behov.
För aspekterna Gap-analys och avgångsenkät/avgångssamtal har bedömning inte kunnat göras.

Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Under målet finns totalt fyra indikatorer och uppföljningen visar att tre av indikatorerna har både en
positiv och negativ avvikelse och en indikator har utvecklingen varit enligt planeringen. En
sammanvägning har gjorts av de underliggande aspekterna och deras utveckling för att avgöra hur
respektive indikator har utvecklats och sedan hur målet utvecklats under året.
Positivt och negativt för indikatorn Tillgänglighet till hälsa, vård och omsorg
För indikatorn Tillgänglighet till hälsa, vård och omsorg visar uppföljningen att det under året både skett
en positiv och negativ avvikelse under året. Brukarnas upplevelse av tillgänglighet i förvaltningen visar
både på förbättringar och försämringar under året. Sedan oktober månad är det möjlighet att ansöka om
bistånd digitalt. Mötesplatserna har under en stor del av året varit stängda för att undvika smittspridning.
Verksamheten har utvecklats från fysiska mötesplatser till digitala aktiviteter.
För det Förebyggande arbetet i förvaltningen har en inventering genomförts över insatser som görs för att
förbättra och bibehålla hälsotillstånd hos målgrupperna. Det pågår löpande ett förebyggande och
hälsofrämjande arbete i alla förvaltningens avdelningar.
Positivt och negativt för indikatorn Nöjdhet med omvårdnad service och bemötande
Uppföljningen av indikatorn Nöjdhet med omvårdnad service och bemötande både positiv och negativ
avvikelse under året. Brukarnas sammantagna nöjdhet visar på totalen en förbättring. Samtidigt så visade
fördjupade analyser att brukare som upplever ensamhet, otrygghet och besvär av oro, ängslan och ångest
har en sämre upplevelse av vården och omsorgen inom samtliga frågeområden inom
brukarundersökningen jämfört med personer som har frånvaro av dessa faktorer. Under året har modell
för Kvalitetsuppföljning och för Löpande brukar- och anhörigdialog implementerats.
Enligt planering för indikatorn Tillgodosedda behov
Indikatorn Tillgodosedda behov visar vid uppföljningen att utvecklingen under året i stort har skett enligt
planeringen. Andelen uppföljda biståndsbeslut inom ordinärt boende har varit 88%. Personalkontinuiteten
inom ordinärt boende har blivit något sämre, men ligger fortfarande bättre än genomsnittet för landet.
Arbetet med Hälso- och sjukvårdsavtalet fortskrider och antalet inskrivna i mobilt vårdteam har ökat.
Genom nämndens beslutade Strategi för Demensvård i Malmö stad bidrar hela förvaltningen till de fyra
utvecklingsområden som anges.

Positivt och negativt för indikatorn Digital utveckling
Indikatorn Digital utveckling har under året både utvecklas positivt och negativt. Totalt har cirka 1900
smarta telefoner delats ut i förvaltningen. Tillsyn nattetid sker nu i första hand via trygghetskamera i
ordinärt boende. Införande av digital signering har påbörjats inom särskilt boende, dock har installation av
WiFi inte skett i den takt som planerats. Kultur för äldre har fortsatt utvecklats exempelvis genom att
större utbud har tillgängliggjorts digitalt. Merparten av möten inom förvaltningen som ej berör sekretess
sker nu digitalt.

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

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

Särskilt boende

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

Ordinärt boende inklusive korttidsverksamhet

Totalt redovisas ett överskott med 4 278 tkr för ordinärt boende inklusive korttidsverksamheten.
Exklusive covid-19 redovisas ett underskott med 14 521 tkr.
Biståndsbeslut
Totalt för biståndsbeslut ordinärt boende inklusive korttidsverksamheten redovisas ett överskott på
65 726 tkr, varav 65 200 tkr är hänförligt till covid-19 och nettot exklusive covid-19 är 526 tkr.
Utfallet för antal beviljade timmar inom ordinärt boende understiger budget med 5 355 timmar. I
genomsnitt har 5 335 brukare haft löpande insatser inom hemtjänsten vilket är färre än budgeterade 5 580
brukare. Inkluderat även de som endast har larm blir siffran 7 755 mot budgeterade 7 950 brukare. Antalet
beviljade timmar per brukare har blivit något högre än budgeterat, men eftersom antalet brukare har
minskat under året redovisas ett mindre ekonomiskt överskott. Antalet brukare med över 120 timmars
hemtjänst/månad har ökat under året.

Utfallet för korttidsboende är i genomsnitt 133 platser per månad vilket är 69 färre än budgeterade 202
platser. Överskottet beror på lägre utflöde från sjukhuset då många planerade operationer ställts in, samt
att det tidvis varit intagningsstopp på några av förvaltningens korttidsboende.
Egen verksamhet
Avdelningen för ordinärt boende, inklusive korttidsverksamheten redovisar ett underskott på 61 447 tkr,
varav 46 400 tkr är hänförligt till covid-19. Exklusive kostnader för covid-19 redovisas ett underskott med
15 047 tkr. Löneavtalen har blivit dyrare än budgeterat. Hemtjänsten redovisar underskott bland annat till
följd av svårighet att anpassa verksamheten i områden där timmarna minskar. Lundavägens
korttidsboende har sedan april månad arbetat med kohortvård. Övriga korttidsboenden har haft en låg
beläggning (genomsnitt 66,9% för samtliga korttidsboenden jämfört med budgeterade 97%). I perioder
har det varit intagningsstopp på grund av smitta. Korttidsverksamheten har i stort ett nollresultat då hela
intäktsbortfallet kopplas till covid-19. HSL-enheten inom ordinärt boende redovisar ett underskott bland
annat på grund av kostnader för inhyrd personal under sommarmånaderna.
Under året har verksamheten arbetat med att ta fram en hållbar bemanning genom enhetliga scheman,
översyn och genomgång av besöksplaneringen och infört Malmömodellen i sektionerna. Under hösten
syns effekter av arbetet vilket ger bättre ekonomiska förutsättningar till ingången av år 2021.

Hälsa- och förebyggande

Totalt redovisas ett överskott med 8 892 tkr för hälsa- och förebyggande. Exklusive kostnader för covid19 redovisas ett överskott med 3 060 tkr.
Biståndsbeslut
Köp av verksamhet redovisar totalt ett överskott på 738 tkr. Överskottet fördelar sig på 1 888 tkr i
överskott exkl covid-19 och 1 150 tkr underskott avseende covid-19. Detta beror främst på att antalet
timmar för ledsagning har varit färre än budgeterat.
Egen verksamhet
Avdelningen för hälsa- och förebyggande redovisar ett överskott med 8 154 tkr, varav 6 982 tkr avser
covid-19. Överskottet består av minskade kostnader på grund av stängda dagverksamheter och
mötesplatser. Lägre volymer för avlösning, ledsagning och kontaktperson har även genererat lägre
personalkostnader

Myndighetsavdelningen

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

Övrig gemensam verksamhet och stab

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

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

En ökad bemanning inom HR har skett på grund av den ökade personalrekryteringen till samtliga
verksamheter.

Investeringsramen för 2020 är 27 000 tkr och nämnden har använt 13 196 tkr. Vissa investeringar skjuts
till nästa år på grund av Coronapandemin.

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden har lagt ett år med stora utmaningar bakom sig och går nu in i 2021
med nya erfarenheter och med insikten om att året 2020 kommer att få påverkan på nämndens
verksamheter och målgrupp under lång tid framöver. Covid-19 pandemin har ytterst tydligt satt ljuset på
vikten av att skapa en robust organisation som är flexibel och lösningsorienterad. Det har också blivit
tydligt att utmaningarna inom äldreomsorgen kräver ett strategisk långsiktigt arbete som inte enbart kan
göras av nämnden utan som måste ske tillsammans med andra såväl kommunala som regionala aktörer.
Nämnden kommer under perioden 2021–2023 framförallt att påverkas av:
•
•

Ny socialtjänstlag
Nära vård och mer avancerad vård i hemmet

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

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

Risker och osäkerhetsfaktorer
Insikten om att samhället och det vi tar för givet snabbt kan förändras har för de allra flesta blivit allt mer
tydlig. Under Covid-19 pandemin har det synliggjorts inom vilka områden som såväl samhället som
organisationer har sina svaga punkter och hur dessa drabbar olika grupper av människor. Nämnden har
under året hanterat en mängd olika situationer relaterat till covid-19 vilket har haft positiv utveckling för
både interna och externa samarbeten. Nämnden ser att de samarbeten som har utvecklats under pandemin
behöver fortsätta utvecklas för att skapa än bättre förutsättningar för staden som helhet att möta och
anpassa sig efter förändringar.
Befolkningsutveckling och behovsutveckling
Gruppen 65–79 år förutspås öka på en jämn nivå och under de kommande åren sker relativt små ökningar
av gruppen i förhållande till dess storlek. Antalet 80 år och äldre förutspås minska under 2021 för att
sedan långsamt börja öka under 2022 och 2023. Det är först efter år 2023 som ökningen av gruppen 80 år
och äldre tar fart i Malmö, men nämnden behöver redan nu förbereda sig för den kommande
befolkningsutvecklingen. Befolkningens sammansättning förändras också på andra sätt än
åldersstrukturellt. Nästan en av tre äldre i Malmö är födda i ett annat land än Sverige. I framtiden kommer
andelen utrikesfödda äldre Malmöbor att öka eftersom det i åldrarna 55–64 år är en större andel
utrikesfödda än bland dagens äldre.
Över tid har nämndens verksamheter sett en utveckling mot att allt fler personer med komplexa
sjukvårdsbehov vårdas hemma. Denna utveckling förutspås fortsätta även efter 2023 och påverkar
verksamheterna i stor utsträckning. Den på grund av pandemin omfattande sociala distanseringen i
samhället har medfört ökad psykisk ohälsa vilket har fått stor inverkan på situationen för äldre med bland
annat ensamhet och minskad fysisk aktivitet som följd. Den sociala distanseringen medför också att tiden i

hemmet tilltar vilket kan medföra en större utsatthet för våld. Det ställer ökade krav på fördjupad
kompetens inom flera av nämndens verksamheter. Nämnden arbetar med att löpande kompetensutveckla
sina medarbetare inom ett flertal områden. Antalet barn och äldre i befolkningen ökar medan antalet
personer i arbetsför ålder ökar betydligt mindre. Det innebär både ett finansieringsproblem, då färre ska
försörja allt fler, och ett kompetensförsörjningsproblem eftersom konkurrensen om arbetskraften på hela
arbetsmarknaden kommer att tillta. Det gör att landets kommuner står inför en gemensam
kompetensförsörjningsutmaning och behovet är stort inom äldreomsorgen. Förvaltningen är en
kvinnodominerad organisation och ett tydligt jämställdhetsperspektiv i kompetens-försörjningsarbetet är
därför viktigt för att attrahera medarbetare och få medarbetare att stanna kvar.
Lagar och statliga utredningar som påverkar nämnden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

