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VÅR VERKSAMHETSPLAN OCH 

STYRMODELL 
Köpings styrmodell bygger på tillitsbaserad styrning. Utifrån Köpings vision 

”Tillsammans skapar vi vår framtid har kommunfullmäktige beslutat om tre 

kommungemensamma utvecklingsmål, vilka har fokus på samhällsutveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vård- och omsorgsnämndens grunduppdrag beskrivs utifrån reglemente som fastställts 

av kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för nämndens olika ansvarsområden, statliga 

styrverktyg samt kommunala styrdokument. 

Styrningen av kommunens verksamheter sker genom kvalitetsstyrning, målstyrning och 

ekonomistyrning. Styrningens syfte är att kvalitetssäkra verksamhetens grunduppdrag 

utifrån perspektiven kvalitet, medarbetare och ekonomi samt att genom prioriterade 

områden utveckla och förbättra verksamheten utifrån givna resurser. 
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KOMMUNGEMENSAMMA 

UTVECKLINGSMÅL 
Köpings kommun har tre kommunövergripande utvecklingsmål med ett eller två delmål 

kopplade till sig. Utvecklingsmålen fokuserar på utvecklingen av det lokala samhället 

och demokratin. Genom våra val och handlingar påverkar vi världen, därför har vi 

kopplat utvecklingsmålen till de globala målen i Agenda 2030. De tre 

kommungemensamma målen är: 

• När vi säger tillsammans så menar vi det 

• Vi växer med ansvar 

• Det vi erbjuder lockar 

Utvecklingsmål med delmål rapporteras via målsamordnare direkt till kommunstyrelsen. 

 

Målområde 1: när vi säger 'tillsammans' menar vi det 

Hit vill vi: Köpings kommun har en levande demokrati där delaktighet och 

kommunikation bygger tillit 

Delmål 

• Vi erbjuder möjligheter att påverka och vara delaktig i utformningen av 
samhället 

• Tillsammans skapar vi förutsättningar för en förbättrad och jämlik folkhälsa 

Målområde 2: vi växer med ansvar 

Hit vill vi: Köping är en hållbar, trygg och inspirerande kommun som ger 

förutsättningar för livskraft 

Delmål 

• Vi skapar förutsättningar för fler bostäder och arbetar för en trygg och attraktiv 
livsmiljö 

• Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan 

Målområde 3: det vi erbjuder lockar 

Hit vill vi: Köping är en kommun där människor och företag vill etablera sig och 

växa, och där kompetens både finns och skapas 

Delmål 

• Vi skapar bra förutsättningar för näringslivet genom kompetensutveckling, 
service och myndighetsutövning 

Mer information finns i respektive målområdes handlingsplan. 
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GRUNDUPPDRAG 

Uppdrag och ansvarsområde 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:  

• Verksamhet för äldre och funktionshindrade 

• Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

• Kommunal hälso- och sjukvård 

• Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag utgår från lagstiftning och innebär ansvar för 

stöd och insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning utifrån bedömt 

behov. 

Nämndens ansvarar för såväl myndighetsutövning som verkställighet/utförande av 

beslutade insatser. Kommunal hälso- och sjukvård samt stöd till anhöriga/närstående 

ingår i nämndens ansvarsområde. 

Verksamheten omfattar hemtjänst, äldreboenden, gruppbostäder, korttidsboenden, 

färdtjänst och riksfärdtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet, anhörigstöd, 

aktiviteter för äldre, personlig assistans och andra former av stöd till personer med såväl 

fysisk som psykisk funktionsnedsättning. 

 

Förvaltningsorganisation 
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Våra viktigaste styrande dokument 

Lagar och förordningar 

• Kommunallagen (2017:725) 

• Förvaltningslagen (2017:900) 

• Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

• Socialtjänstlagen (2001:453) 

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

• Socialförsäkringsbalken (2010:110) 

• Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) 

• Färdtjänstlagen (1997:736) 

• Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

• Patientlagen (2014:821) 

• Patientdatalagen (2008:355) 

• Lagen om medicintekniska produkter (1993:584) 

• Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) 

Föreskrifter och allmänna råd 

• Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

• Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter 

inom hälso- och sjukvård (SOSFS 1997:14) 

• Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) 

• Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter (LVFS 2003:11) 

• Äldreomsorgens nationella värdegrund (SOSFS 2012:3) 

• Grundläggande kunskaper hos personal (SOSFS 2011:12, 2014:2) 

Kommunala styrande dokument 

• Gemensamt reglemente för styrelser och nämnder i Köpings kommun 

• Riktlinjer för skälig levnadsnivå för insatser enligt SoL 

• Lokala värdighetslöften 

Övriga styrande dokument 

Nationella riktlinjer 

• Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

• Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande 

tillstånd 

• Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård 

  



 

5 

 

Samverkansöverenskommelser 

• Överenskommelse om samverkan mellan Region Västmanland och Köpings 

kommun avseende äldre 

• Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i 

Västmanland om samverkan kring vuxna personer med psykisk 

sjukdom/funktionsnedsättning 

• Avtal om läkarmedverkan i särskilt boende, dagverksamhet och hemsjukvård i 

Västmanlands län 

• Avtal om övertagande av hemsjukvård med mera mellan landstinget i 

Västmanlands län och kommunerna i Västmanlands län 

• Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i 

Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård 

Omvärldsanalys 
Köping och övriga riket står inför stora demografiska utmaningar de kommande åren då 
antalet äldre med behov av stöd och hjälp i sin vardag ökar samtidigt som tillgänglig 
arbetskraft minskar. Behov av nya boendeplatser inom demensvården väntas öka men 
även trygghetsplatser för att möjliggöra kvarboende i ordinärt boende för att fördröja 
behov av särskilt boende. 
Coronapandemin är ytterligare en faktor som kommer att påverka vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter även under 2022. Pandemin genererar ökade 
kostnader gällande personal, material och lokaler.  
 

Nuläge, förutsättningar och utmaningar 

De demografiska utmaningarna kräver nya strategier för hur vård- och 
omsorgsverksamhet ska bedrivas de kommande åren för att klara personalförsörjningen. 
Några avgörande faktorer i omställningen är att stärka attraktiviteten som arbetsgivare 
men även att omfördela utförandet av arbetsuppgifter, användningen av välfärdsteknik 
och digitalisering samt att erbjuda förebyggande insatser. På grund av volymförändringar 
är det även mycket viktigt att satsa på fler platser inom både äldreomsorgen, LSS och 
socialpsykiatrin. 

God och attraktiv arbetsgivare  

Utifrån en ny bemanningsmodell kommer rekrytering av vårdpersonal att samordnas 
centralt från personalavdelningen i syfte att stärka upp hela rekryteringsprocessen. 
Modellen innebär också att bemanningsplaneringen flyttar närmare respektive 
verksamhetsområde, för att öka samordningsvinster kring tillfälliga och långvariga 
vakanser, samt att enhetscheferna får sina vikarier direkt underställda för att ge 
vikarierna bättre förutsättningar att lyckas på arbetsplatsen.  
Nämnden satsar även på en ökad andel heltidsanställda inom vård och omsorg. En 
förvaltningsnära projektledare ska stödja verksamheten med att finna nya sätt att skapa 
en hållbar arbetsmiljö där fler medarbetare vill och orkar jobba heltid.  
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Under 2022 fortsätter regeringens satsning på att stärka kompentensen inom 
äldreomsorgen, bland annat genom äldreomsorgslyftet. Statsbidraget möjliggör studier 
med bibehållen lön för medarbetares utbildning till vårdbiträde, undersköterska samt 
specialistundersköterska. Samtidigt pågår inom förvaltningen ett arbete med att utveckla 
en kompetenstrappa i syfte att skapa karriärmöjligheter och en attraktivare arbetsmiljö. 

Omfördelning av arbetsuppgifter 

En viktig pusselbit för att klara personalförsörjningen är att frigöra de vårdutbildade 

medarbetarnas tid för det omvårdnadsnära arbetet. Nämnden satsar därför på att 

städning av gemensamhetsutrymmen inom äldreomsorgens boenden ska utföras av 

lokalvårdare från det kommunala bostadsbolaget KBAB. Ett annat exempel är det 

projekt som startades upp i liten skala 2021 och innebär att Tvätteriet tvättar 

hemtjänstens brukarkläder och som under år 2022 kommer att öka i omfattning. 

Välfärdsteknik och digitalisering 

Satsningar på välfärdstekniska och digitala lösningar möjliggör en ökad trygghet och 
självständighet för brukare och patienter samt möjliggör kvarboende i ordinärt hem. 
Under år 2022 satser nämnden på ytterligare medicinrobotar i verksamheten, en pilot 
med nyckelfritt samt digitala signeringslistor. 
 

Förebyggande insatser 

Nämnden satsar under året på olika typer av förebyggande insatser för både äldre och 

personer med funktionsnedsättning i syfte att bibehålla aktivitets- och 

funktionsförmåga.  

I samband med det gemensamma arbetet tillsammans med Regionen kring 

omställningen till en god och nära vård har nämnden valt att gå in i sammanhållen 

journal. Detta innebär att den legitimerade personalen kan dela hälso- och 

sjukvårdsjournal med Regionen, en kvalitetssäkring för brukare och patient men även en 

tidsbesparing för kommunen. 

Fler boendeplatser  

Under året satsar nämnden på att skapa nya boendeplatser för äldre samt ett nytt LSS-

boende för att möta upp ett ökat behov. Tillbyggnad av Ekliden pågår och byggstart av 

nytt LSS-boende är nära förestående. 

Tillsammans med det kommunala bostadsbolaget KBAB undersöks möjligheten att 

utöka antalet lägenheter intill mötesplats Tunadal. Kan fler få ett tryggt kvarboende i det 

ordinarie hemmet, med möjlighet till restaurang, social gemenskap och aktiviteter och 

under ett och samma tak, kan flytt till särskilt boende i stor utsträckning undvikas. 

Demografi och volymer 

Antalet äldre blir allt fler, livslängden ökar och antal personer med stora vård- och 

omsorgsbehov samt demenssjukdom förväntas därmed öka. Kortare vårdtider på 

sjukhus och omställningen till nära vård ställer stora krav på fungerande hemtjänst och 

hemsjukvård, rehabilitering i hemmet samt korttidsplatser. För att minska behovet av 
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korttidsplatser krävs tillgång till lägenheter i särskilt boende för den som beviljats bostad 

och i väntan på detta inte kan bo hemma utan vistas på korttidsboende.  

Tillgången till alternativa, tillgängliga boendeformer på den öppna bostadsmarknaden är 

en central fråga för att klara den demografiska utvecklingen. Trygghets- eller 

seniorboenden antas minska efterfrågan av särskilda boende för personer med upplevd 

otrygghet och ensamhet. Möjligen skulle det också medföra att äldre som vårdas av sina 

anhöriga skulle kunna bo hemma längre.  

Demografiutveckling de senaste åren 

Diagrammet visar de senaste årens befolkningsutveckling avseende personer, 80 år och 

äldre, i kommunen samt i riket.  

 

Befolkningsframskrivning 

Det finns ett behov av att tillskapa ytterligare lägenheter i särskilt boende, utifrån 

beviljade biståndsbeslut och hur väntetiden sett ut det senaste året. Även om andelen 

80-åringar och äldre som bor i särskilt boende minskar beräknas behovet öka över tid 

eftersom den allra äldsta åldersgruppen blir ökar. Främst behövs flera platser i boenden 

anpassade för personer med demenssjukdom.  

Som grund för demografin används Köpings kommuns senaste befolkningsprognos 

från våren 2021. Prognosticerat behov av särskilt boende beräknas utifrån 

befolkningsframskrivning. 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

65 år- w 6197 6238 6287 6352 6424 6471 6516 6565 

80 år- w 1718 1740 1728 1774 1823 1882 1985 2088 

90 år- w 316 327 337 335 330 340 344 350 

Inom LSS- och socialpsykiatriområdet finns behov av ytterligare lägenheter i 

gruppbostäder för att tillgodose framtida behov samt erbjuda bostad på hemmaplan för 

brukare som är placerade på annan ort. Dessutom finns behov av mera ändamålsenliga 

lokaler för vissa verksamheter. 



 

8 

 

Kvalitetsstyrning 

Verksamhetsperspektivet 

 

Vård- och omsorgsnämnden har identifierat viktiga kvalitetsfaktorer inom tre områden 

för att säkerställa god kvalitet avseende grunduppdraget. 

Indikatorerna följs i möjligaste mån upp med hjälp av nationella brukarundersökningar 

vilket ger möjlighet att följa resultaten över tid samt att jämföra med andra kommuner. 

Trygghet, delaktighet och bemötande  

Den enskilde som kommer i kontakt med verksamheten ska sammantaget uppleva ett 

gott bemötande och känna trygghet med att få hjälp och stöd när behov uppstår. 

Brukare ska uppleva en känsla av inflytande över den hjälp och det stöd som planeras 

och utförs, samt veta vart man vänder sig om man inte är nöjd med det stöd och den 

hjälp som erbjuds.  

Hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt 

Individanpassade och målinriktade aktiviteter syftar till att förebygga såväl psykisk som 

fysisk ohälsa utifrån bedömt behov. 

Utveckling av välfärdsteknik och digitalisering 

Tillgång till välfärdsteknik syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet 

och självständighet hos den enskilde och anhöriga. 

Tillgången till välfärdsteknik bidrar till att verksamhetens resurser används på ett 

kvalitetssäkert och effektivt sätt. 
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Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer inom äldreomsorgen 

Viktig kvalitetsfaktor: Trygghet, delaktighet och bemötande – helhetssyn på 

äldreomsorgen 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål/ 

Riktvärde 

Andel (%) brukare som 

är mycket eller ganska 

nöjda med hemtjänsten 

(helhetssyn) 

89 86 86 Öka 

Andel (%) brukare som 

är mycket eller ganska 

nöjda med sitt särskilda 

boende (helhetssyn) 

71 78 86 Öka 

Viktig kvalitetsfaktor: Synpunkter och klagomål 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål/ 

Riktvärde 

Andel (%) brukare som 

vet vart man vänder sig 

med synpunkter och 

klagomål (hemtjänst) 

54 64 62 Öka 

Andel (%) brukare som 

vet vart man vänder sig 

med synpunkter och 

klagomål (särskilt 

boende) 

38 48 41 Öka 

Viktig kvalitetsfaktor: Aktuell genomförandeplan 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål/ 

Riktvärde 

Andel (%) brukare med 

aktuell 

genomförandeplan 

(hemtjänsten) 

76 83  100 

Andel (%) brukare med 

aktuell 

genomförandeplan 

(särskilt boende) 

84 86  100 
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Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer inom LSS och Socialpsykiatri 

Viktig kvalitetsfaktor: Synpunkter och klagomål 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål/ 

Riktvärde 

Andel (%) brukare som 

vet vem som ska 

kontaktas om något är 

dåligt hemma 

(gruppbostad, LSS) 

- 88 82 Öka 

Andel (%) brukare som 

vet vem som ska 

kontaktas om något är 

dåligt hemma 

(servicebostad, LSS) 

- 73 38 Öka 

Andel (%) brukare som 

vet vem som ska 

kontaktas om något är 

dåligt (daglig 

verksamhet, LSS) 

- 93 87 Öka 

Andel (%) brukare som 

vet vem som ska 

kontaktas om något är 

dåligt hemma (boende 

särskild service, SoL) 

- 78 82 Öka 

Andel (%) brukare som 

vet vem som ska 

kontaktas om något är 

dåligt (boendestöd, 

SoL) 

- 74 74 Öka 

Andel (%) brukare som 

vet vem som ska 

kontaktas om något är 

dåligt (sysselsättning, 

SoL) 

- 90 - Öka 

Andel (%) brukare som 

vet vem som ska 

kontaktas om något 

fungerar dålig 

(personlig assistans) 

- - -  
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Viktig kvalitetsfaktor: Aktuell genomförandeplan 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål/ 

Riktvärde 

Andel (%) brukare med 

aktuell 

genomförandeplan 

(gruppbostad)  

100 89  100 

Andel (%) brukare med 

aktuell 

genomförandeplan 

(daglig verksamhet) 

- 98  100 

 

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer inom Hälso- och sjukvård 

Viktig kvalitetsfaktor: Läkemedelsavvikelser 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål/ 

Riktvärde 

Rapporterade 

avvikelser 

523 518 576 Minska 

Viktig kvalitetsfaktor: Hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål/ 

Riktvärde 

Rapporterade fall 756 1009 916 Minska 

Fallolyckor med skada - - - Minska 

 

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer inom hela Vård & Omsorg 

Viktig kvalitetsfaktor: Utveckling av välfärdsteknik och digitalisering 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål/ 

Riktvärde 

En långsiktig plan för 

införande av 

välfärdsteknik och 

digitala lösningar finns 

- - Delvis Ja 

Antal brukare som 

använder 

välfärdsteknik 

- - Ökat Öka 

Utveckla välfärdsteknik 

med hjälp av 

tjänstedesign 

- - - Ja 
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Medarbetarperspektivet 

 

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer 

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har motiverade medarbetare 

 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål/ 

Riktvärde 

Motivationsindex HME - 76,3  Öka 

 

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har engagerade ledare som visar tillit 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål/ 

Riktvärde 

Ledarskapsindex HME - 74,6 - Öka 

 

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål/ 

Riktvärde 

Styrningsindex HME - 78,8 - Öka 

 

Ekonomiperspektivet 

 

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer 

Viktig kvalitetsfaktor: Tilldelad budgetram hålls 

Indikatorer Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Mål/ 

Riktvärde 

Budgetavvikelse (mkr) -8,2 -2,0 + 15,4 +/- 0 
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Målstyrning (Prioriterade områden) 

Nuläge och förutsättningar 

Vård- och omsorgsnämnden har prioriterat tre målområden; Trygghet, delaktighet och 

bemötande, hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt samt välfärdsteknik och 

digitalisering. 

Inom dessa områden har två förvaltningsövergripande samordningsmål identifierats och 

ytterligare prioriterats; Social dokumentation samt fallprevention. 

Målformulering 

• Andel brukare med individuellt utformad genomförandeplan ska öka 

• Fallskador ska minska 

Analys 

Social dokumentation 

Vård- och omsorgsnämndens vision är att kunna erbjuda en personcentrerad vård och 

omsorg samt stöd till den enskilde. Möjligheten till inflytande och delaktighet ska 

genomsyra alla verksamheter. Den enskildes resurser ska tas tillvara och alla insatser ska 

erbjudas och utformas utifrån den enskildes specifika behov.  

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och 

uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och 

för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Att få vara 

delaktig i utformandet av sin genomförandeplan är ett sätt att säkerställa den enskildes 

inflytande i hur insatserna genomförs.  

Fallprevention 

Fall och dess konsekvenser utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Även fall utan 

kroppsskada ger försämrad livskvalitet, eftersom den som fallit ofta begränsar sina 

aktiviteter av rädsla för att falla igen. Fall orsakar skador såsom frakturer, skallskador, 

skador på inre organ, sårskador och i värsta fall dödsfall. Fall och fallskador är i särklass 

den vanligaste skadeorsaken till inläggningar på sjukhus. 

Teambaserade åtgärder är basen för att skapa en säker miljö för den enskilde. Det finns 

evidens för att fallprevention ger effekt i äldreomsorgen.  

Strategier 

Genom att särskilt fokusera på och utveckla struktur, processer och kunskap inom de 

högt prioriterade samordningsmålen kan ett brett förbättringsarbete genomföras och på 

så sätt bedöms kvaliteten inom verksamheten kunna öka. 

Åtgärder/aktiviteter 

Målsamordnare och arbetsgrupper har utsetts och olika aktiviteter pågår samt är 

planerade för att uppnå målen. 
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Ekonomistyrning 

Analys av resultat 2020 och prognos 2021 

Resultat 2020 

Vård- och omsorgsnämnden hade i 2020 års bokslut ett överskott på 15,4 miljoner 

kronor. Det motsvarade en avvikelse mot budget med 2,7 procent. Resultatet bars 

upp av inkomna och uppbokade statsbidrag för Covid-19 åtgärder och användande 

av statsbidrag för verksamhetsutveckling. Det ekonomiska resultatet bestod bland 

annat av ej startade verksamheter och att omställningen till akut coronaverksamhet 

fick planerad verksamhet att anstå något i omfattning. 

Prognos 2021 

Den ekonomiska prognosen fastställdes i oktober 2021 till -1,2 miljoner kronor.  

Det saknades beslut om ersättning för merkostnader av aktiviteter kopplat till 

Coronapandemin. Staten ersatte i stället kommuner för ökade 

sjuklönekostnader. Den ersättningen samt kvarvarande ersättning som härrör från 

2020 uppgick i prognosen till sammanlagt 25,0 miljoner kronor. Kostnaden 

beräknades uppgå till 35,5 miljoner kronor. 

Den planerade utökningen av 11 platser inom särskilt boende verkställdes inte under 
2021 och den utökade budgeten med 4,2 miljoner kronor redovisades i prognosen 
som ett överskott.   
 

Äldreomsorgen ställde om verksamheten med anledning av Coronapandemin och 
hade förstärkningar i bemanningen. Enheter isolerades på grund av smitta eller 
misstanke om smitta vilket drev kostnader. Ordinarie planerad verksamhet 
reducerades i omfattning 
 
Den planerade gruppbostaden för LSS-boende startade inte under 2021 och den 
utökade budgeten med 3,7 mkr redovisades i prognosen som ett överskott. två 
brukare placerades på behandlingshem i avvaktan på gruppbostadens öppnande. Den 
sammanlagda kostnaden för behandlingshemsplaceringarna översteg halvårsbudgeten 
för den nya gruppbostaden.  
 

Flera enheter inom LSS-verksamheten aviserade ökade kostnader för fler brukare 
med ökad vårdtyngd, och därmed behov av ökad bemanning, samt att arbetet med 
att placera personal som konverteras till en tillsvidareanställning ökade i omfattning.   
 
Hälso- och sjukvården anlitade bemanningsföretag för att klara vikariesituation och 
sommarbemanningen. 
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Nämndens budgetram  

Nämndens budgetram 2022 (Mkr) 

Budgetram 2021 565,9 

Kompensation löner och arvoden 11,0 

Tillförda medel  9,0 

Effektiviseringskrav - 2,8 

Flytt av resurs till annan förvaltning - 0,5 

Budgetram 2022 582,6 

Förändringen av nämndens budgetram består av tre delar, kompensation för löneökningar, 

nämndens prioriterade satsningar samt de effektiviseringar som ska genomföras under 2022. 

Kompensation för löneökningar uppgår till 11,0 miljoner kronor.  

Kravet på effektiviseringar uppgår till 2,8 miljoner kronor. Förutom de beslutade 

effektiviseringarna som redovisades inför budgetarbetet så har resterande belopp fördelats ut 

schablonmässigt på verksamheterna för att nå beloppet. 

I budgetäskanden inför 2022 hade nämnden äskande motsvarande 13,0 miljoner kronor. 

Budgetramen för 2022 har utökats med 9,0 miljoner kronor. Nämnden har prioriterat 

följande inför budgetarbetet: 

Anlita KBAB för lokalvård allmänna ytor äldreomsorgens särskilda boenden + 4,2 mkr 

En viktig del för att klara framtida personalförsörjning är att medarbetare inom vård och 

omsorg får en mer renodlad roll och kan lägga mer av sin tid tillsammans med brukaren i 

det omvårdnadsnära arbetet. En arbetsuppgift som kan lyftas från vård- och 

omsorgspersonalen är lokalvården av gemensamma utrymmen på särskilda boenden. Att 

lokalvården utförs av utbildade lokalvårdare ger dessutom en god effekt på kvalitet och 

hygien. 

Ökade leasingkostnader för välfärdsteknik + 3,0 mkr 

Teknik- och digitaliseringsutvecklingen sker i en allt snabbare takt. Utrustning som för bara 

ett par år sedan köptes in medför idag i stället leasingkostnader för att få tillgång till de 

senaste funktionerna och en kompatibilitet med övriga system. Exempel på sådan teknik är 

medicinrobotar, trygghetslarm och trygghetskameror, nyckelfri hemtjänst och andra 

digitala, spårningsbara lås.  

Förvaltningsnära projektledare Heltidsresan + 0,75 mkr 

Heltidsresan, eller heltid som norm, är ett nationellt utvecklingsprojekt med målsättningen 

att heltid ska vara norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Att fler arbetar 

heltid innebär även att personalförsörjningen tryggas och att kontinuiteten ökar för 

brukaren. Hållbara scheman och minskad andel ofrivilliga deltider är några av delarna inom 

Heltidsresan. Utvecklingsprojektet kräver en projektledare som arbetar heltid, nära 

verksamheten, under minst två år. Sveriges kommuner har fram till år 2024 på sig att 

genomföra omställningen till heltid som norm. 

Övriga satsningar är hjälpmedel för nya brukare, utökning av fordon och lokalkostnader. 
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Jämförelse med andra 

Mellannyckeln, kronor per invånare 

Köpings kommun, Vård och omsorg, ingår i en grupp likvärdiga kommuner kallad 

Mellannyckeln. Jämförelser nedan är för LSS boende och daglig verksamhet samt 

äldreomsorg, hemtjänst och särskilt boende. 

Under 2022 planeras för djupgående analyser med fler nyckeltal som grund. Köping 

ligger generellt i mitten av jämförelserna förutom LSS daglig verksamhet. Andra 

parametrar som kan vägas in och behöver klarläggas för en rättvis jämförelse är till 

exempel redovisningsstruktur, befolkningsförändringar, genomförda satsningar eller 

reduktioner samt kvalité. 

LSS boende. Kostnaden har sänkts mellan 2018 och 2020 och ligger nu 25 kronor över 

rikssnittet. 

 

 

LSS daglig verksamhet. Kostnaden ökar 2020 jämfört med 2018 och 2019 med mer än 

100 kronor och ligger nu på en nivå över snittet för mellannyckeln och riket. 
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Äldreomsorg hemtjänst. Kostnaden fluktuerar mellan åren men ligger under 

snittkostnaderna för mellannyckeln och riket. 

 

 

Äldreomsorg särskilt boende. Kostnaden fluktuerar mellan åren men ligger under 

snittkostnaderna för mellannyckeln och riket. 
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Nämndens driftbudget, mkr 

Verksamhet Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Nämndens 

Prioriteringar 

Nämnd och styrelseverksamhet 0,2 0,6 0,5  

Övrig politisk verksamhet 0,5 0,6 0,6  

Vård och omsorg gem funkt 110,9 113,7 121,0 4,1 

Vård och omsorg enl SOL 288,2 296,4 303,9 2,6 

Insats enl LSS/SFB 130,2 136,7  139,2 -0,7 

Vård och omsorg enl SOL, psykiatri 14,8 13,7 14,2         

Färd-/riksfärdtjänst 1,7 4,2 3,2  

Summa 546,5 565,9 582,6 6,0 

Nämndens prioriteringar är inklusive de beslutade effektiviseringarna som redovisades inför 

budgetarbetet och schablonmässigt utfördelade effektiviseringskrav. Utöver det har 

omfördelningar gjorts mellan verksamheter. 

 

En ekonomi i balans 

Bedömning av ekonomisk risk. 

Budgeten för 2022 har styrkor och svagheter. Styrkorna ligger i att verksamhetens 

budgetar är upprättade i samarbete med ansvariga chefer och att budgeten ska vara 

rimlig och möjlig att hålla. Svagheterna finns i att få händelser kan medföra stora 

avvikelser mot budget och nedan finns en mall som visar sannolikhet och belopp för 

olika händelser. 

 

 

Samtidigt finns budget avsatt för satsningar som inte kommer att effektueras direkt vid 

årets början. 

  

Risk - sannolikhet Liten Medel Stor

Risk -  belopp, mkr  0 -  1  1 -  3  3 -  5

Köpt vård LSS

Köpt vård Äldreomsorg

Personlig assistans utan samsyn med FK

Lokalkostnader

Vikariekostnader LSS och äldreomsorg

Bemanningsföretag sjuksköterskor
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Effektiviseringar 

I samband med budget 2021 fick samtliga styrelser och nämnder i uppdrag att hitta 

effektiviseringar motsvarande 1% av 2021 års budgetram inför budgetåret 

2022. För Vård- och omsorgsnämnden ändrades uppdraget till 0,5% vilket innebär att 

effektiviseringar motsvarande 2,8 miljoner kronor ska tas fram.  

 

Effektiviseringsåtgärd (Mkr) Total 

effekt 

Effektivisering per år 

2022 2023 2024 2025 

Dagverksamhet 0,85 0,85    

Strömmens demensboende flyttar till om- 

och tillbyggda Ekliden i Kolsva 

1,10  1,10   

Ny gruppbostad LSS nr 1 startar. 

Optimering och samordning av 

personalresurser, bland annat vid 

Blockgatans gruppbostad 

0,88  0,88   

Brukare med personlig assistent flyttar in 

på gruppbostad LSS nr 1. Optimering 

och samordning av personresurser 

1,00  1,00   

Brukare med personlig assistent flyttar in 

på ny gruppbostad Socialpsykiatri 

0,75   0,75  

Översyn och genomgång av scheman 

med hjälp av bemanningscontroller och 

systemstöd 

1,10 0,35 0,75   

 Summa 5,68 1,20 3,72 0,75  
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Nämndens investeringsbudget, mkr 

Område Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 2022 

62001 Inventarier exkl datorer motsv 4,10 1,75 2,70 

62002 Arbetsmiljöinventarier  0,25 0,30 

62004 Investering vårdsängar 0,27 0,27 0,90 

62005 Investering tak/mobillyftar 0,23 0,28 0,90 

62007 Investering hjälpmedel SoL LSS 0,13 0,35  

62009 Invest larm/låssystem Säbo 0,27 2,63  

62012 Invent. välfärdsteknik SoL  6,87  

62014 Invent. elcyklar SoL 0,12   

62018 Tvätteri övrigt 2,87   

Summa 7,99 12,40 4,80 

Kommentar investeringsbudget 

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 4,8 miljoner kronor och fördelar sig på 

följande 

Investeringsobjekt Belopp 

(mkr) 

Motivering 

Inventarier och utrustning 

nytt boende 

1,00 Ekliden 12 platser, nya inventarier 

Medicinskteknisk 

utrustning nya boenden 

0,80 Utrustning till Ekliden och ny gruppbostad LSS nr 1 inför 

färdigställande sista kvartalet 2022. Avser vårdsängar och 

taklyftsmontage med lyftmotorer. 

Medicinskteknisk 

utrustning, utbyte och 

nyanskaffning. 

1,00 Avser utbyte och nyanskaffning befintliga särskilda boenden inom 

äldreomsorg och LSS. Vårdsängar, taklyftar och andra hjälpmedel. 

- Utbyte av äldre sängar och madrasser som är uttjänta och inte 

längre uppfyller säkerhetskrav eller det inte finns reservdelar till 

- Utbyte och installation av taklyftar 

- Anskaffning av omvårdnadshjälpmedel/arbetsteknisk utrustning 

4 diskmaskiner för 

sterilutrustning 

0,30 Hygienkrav för den sjukvårdsverksamhet som bedrivs. 

Utbyte av möbler 0,70 Möblerna är slitna/trasiga och behöver bytas för att undvika skador 

och få en bra funktionalitet. 

Arbetsmiljöinventarier 0,30 Utbyte och komplettering efter behov för att säkerställa en god 

arbetsmiljö och god hygien. 

Solskydd på äldreboenden 0,70 Solskydd Nordlund. 

 4,80  
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Taxor och avgifter 

Vård- och omsorgsnämnden har taxor och avgifter för följande verksamheter: 

 

Taxa/avgift Avgift 

2021 

Avgift 

2022 

Förändring 

i % 

Hemtjänst, kr/tim 350 350 0 % 

Hemsjukvård, fast avgift, kr/mån 260 260 0 % 

Hemsjukvård, tillfällig insats dag kr/besök 110 110 0 % 

Hemsjukvård, tillfällig insats natt, kr/besök 190 190 0 % 

Trygghetslarm, kr/mån 300 300 0 % 

Korttidsvård, kr/dygn 242 242 0 % 

Matavgift, särskilt boende, kr/mån 3 432 3 432 0 % 

Matlådor, 7 st/vecka 1 862 1 862 0 % 

Matlådor, 5 st/vecka 1 330 1 330 0 % 

 

Ingen ökning till 2022 då avgifterna nyligen uppdaterats och anpassats till nivåer i 

omkringliggande kommuner. Revidering av taxor avgifter planeras till 2023. 
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Risk- och internkontroll 

Väsentliga risker 
Vård- och omsorgsnämnden har identifierat nedanstående risker i sin verksamhet. 

Identifieringen har skett utifrån en genomlysning av vilka risker som kan påverka 

nämndens/bolagets verksamheter att nå målen i grunduppdraget och/ eller att lagar, 

policys och riktlinjer inte följs.  

 

Granskningsområde

/rutin/process 

Kontrollmoment ROV Riskvärde 

  Konsekvens Sannolikhet  

Efterlevnad av 

hygienrutiner 

Följsamhet till rutiner 5 4 20 

Avvikelsehantering Stickprovskontroll; 

avvikelser åtgärdas 

och dokumenteras 

enligt rutin 

4 4 16 

Genomförandeplan Stickprovskontroll; 

brukare har en aktuell 

genomförandeplan 

4 4 16 

Skydds- och 

begränsningsåtgärder 

Stickprovskontroll; 

rutiner för skydds- och 

begränsningsåtgärder 

finns och är kända 

5 3 15 

Palliativ vård Stickprovskontroll; 

rutiner för registrering i 

palliativa registret är 

kända och följs 

4 3 12 

Synpunktshantering Stickprovskontroll; 

återkoppling skett 

inom 5 arbetsdagar 

3 4 12 

Loggning i 

verksamhetssystem 

Kontroll; loggning i 

verksamhetssystemen 

sker enligt rutiner och 

föreskrifter 

4 3 12 

Tillgänglighet till rutiner Stickprovskontroll; 

medarbetare har 

tillgång till och hittar 

befintliga rutiner på 

intranätet 

3 3 9 
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Internkontrollplan 

Vård- och omsorgsnämnden har utifrån bruttorisklista och riskanalys valt följande risker 

till 2022 års internkontrollplan.  

 

Granskningsområde

/ rutin/process 

Kontrollmoment Riskvärde Åtgärder/ aktiviteter 

    

Efterlevnad av 

hygienrutiner 

Följsamhet till rutiner 20 Punktprevalensmätning, 

handledning och utbildning 

Avvikelsehantering Stickprovskontroll; 

avvikelser åtgärdas 

och dokumenteras 

enligt rutin 

16 Utveckling av struktur och 

process samt utbildning 

Genomförandeplan Stickprovskontroll; 

brukare har en aktuell 

genomförandeplan 

16 Utveckling av struktur och 

process samt utbildning 
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Bilaga. Verksamhetsfakta och 
Nyckeltal 
 

 

 

 

 

Verksamhet Utfall 2020
Budget 

2021

Budget   

2022

Utförda hemtjänsttimmar 97 896 115 000 115 000

Utförda hemtjänsttimmar 

(medelvärde per dag)
271 315 315

Personer med boendestöd 

(medelvärde per månad)
125 121 125

Personer med kontaktperson 

(medelvärde per månad)
23 22 25

Antal personer LSS bostad med 

särskild service 1)
 -  - 88

Personer med beslut om daglig 

verksamhet
125 125 125

Personer i daglig verksamhet 114 106 115

Personer med ledsagarservice 8 9 10

Personer med kontaktperson 95 95 105

Personer med korttidsvistelse 22 22 22

1) Risk för felaktig uppgift varför det utelämnas för 2020 - 2021.

Övriga insatser enligt LSS, antal;

Vård och omsorg om äldre enligt SoL, ordinärt boende, antal;

Insatser till personer med funktionsnedsättning 0–64 år enligt SoL, 

antal;


