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1. Nämndens uppdrag enligt reglemente
Omsorgsnämnden ansvarar för omsorgen om äldre- och personer med funktionsnedsättning enligt 
Socialtjänstlag (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt följdlagar 
och författningar. Nämnden ansvarar även för den kommunala hälso- och sjukvården inom de 
särskilda boendeformerna och ordinärt boende (hemsjukvård), enligt Hälso- och sjukvårdslag (HSL).  

1.1 Organisationsbeskrivning 

1.2 Uppdragets omfattning 
Nämndens målgrupper är äldre och personer med funktionsnedsättning. Omsorgsförvaltningen har i 
uppdrag att tillgodose enskilda personers behov av stöd, service och omvårdnad. Det är behovet och 
individens mål som är avgörande för vilka insatser som är aktuella. Brukarens individuella behov, mål 
och måluppfyllelse ska stå i centrum. Fokus i verksamheten är måluppfyllelse av de individuella 
målen utifrån biståndsbesluten. 

Behov utifrån SoL och LSS prövas av sektion myndighet utifrån aktuell lagstiftning och rättspraxis 
med hänsyn tagen till den enskildes livssituation, resurser och önskemål.  

Enligt HSL ansvarar kommunen för hälso- och sjukvård i särskilt boende. Enligt överenskommelse 
med regionen har kommunen också ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende vilket regleras i det 
hälso- och sjukvårdsavtal som tecknats mellan parterna. Hemsjukvårdsansvaret omfattar 
hemsjukvårdsinsatser upp till specialistsjuksköterskas ansvarsnivå och rehabiliterings- och 
habiliteringsansvaret upp till arbetsterapeut/fysioterapeuts ansvarsnivå. Behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser bedöms av legitimerad personal.  

Nämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd 
enligt SoL och insatser enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader efter beslut. Om en insats 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader ska även detta rapporteras till IVO. 
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Nämnden tillämpar valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetsystem (LOV) vilket innebär att den 
enskilde har rätt att välja den utförare som ska utföra insatserna utifrån de utförare som nämnden 
godkänt och tecknat avtal med. Värnamo kommun tillämpar LOV inom hemtjänst, daglig verksamhet, 
avlösarservice i hemmet samt ledsagarservice. Externa utförare ska förhålla sig till nämndens uppdrag 
på samma sätt som verksamheter i intern regi. 

När det finns särskilda skäl och den enskildes behov inte kan tillgodoses genom den verksamhet som 
bedrivs inom kommunen kan nämnden göra enstaka platsköp i annan extern verksamhet. 

2. Framtida utveckling och utmaningar
De kommande åren medför en större demografisk förändring, vilket innebär att en stor grupp kommer 
upp i de åldrar där behovet av stöd och service ökar, samtidigt som antalet som kan försörja de som 
inte arbetar minskar. Livslängden ökar och därmed ökar även gruppen med kroniska sjukdomar som 
har behov av mer vård i hemmet. Diagrammet nedan redovisar befolkningsutvecklingen i Värnamo 
kommun de kommande åren för åldrarna 80 år och uppåt. Siffrorna är hämtade från Värnamo 
kommuns dokument Befolkningsprognos 2018-2028 med delområdesprognos 2018-2022. 

Ett förslag gällande översyn av LSS-lagstiftningen (SOU 2018:88) har presenterats och nya lagen 
förslås träda ikraft 2022. Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser: 
 Personligt stöd till barn.
 Personlig service och boendestöd.
 Förebyggande pedagogiskt stöd.

Idag är ansvaret för personlig assistans delat mellan kommunen och staten och utredningen föreslår 
bland annat att staten ska ta över hela ansvaret för insatsen. Ett av förslagen i utredningen innebär att 
barn under 16 år inte ska beviljas personlig assistans i sin nuvarande form utan ska istället ansöka om 
ett nytt stöd, som kallas för personligt stöd till barn, hos kommunen. Stödet ska ta sikte på hela 
familjens behov; både barnens, föräldrarnas och syskonens behov. I det nya stödet ska hjälp med 
andning och sondmatning ingå.  

Utredningen tar även upp en ny insats som benämns personlig service och boendestöd och ska ge stöd 
till den som bor i en annan bostad än grupp- eller servicebostad. Stödet kan exempelvis innebära 
praktisk hjälp i hemmet, ledsagning och stöd vid föräldraskap.  
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En annan ny insats som föreslås benämns förebyggande pedagogiskt stöd och riktar sig till personer 
med stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning med behov av personligt stöd av ett begränsat 
antal personer som har ingående kunskaper om honom eller henne och funktionsnedsättningen. 

Samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets föreslås kvarstå. Däremot ska begreppen i 
personkretsbestämmelsen ändras så att de blir mer moderna. Till exempel ska det stå 
”funktionsnedsättning” i stället för ”funktionshinder”. 

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 att öka statsbidraget för personliga ombud från 2020 till 2022. 
Syftet med statsbidraget är att öka den statliga subventionsgraden per ombud. Personliga ombud riktar 
sig till personer med psykisk funktionsnedsättning med betydande och väsentliga svårigheter att utföra 
aktiviteter på olika livsområden. De som kan få stöd av personliga ombud ska vara 18 år eller äldre, ha 
omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning.  

Det pågår även en översyn av socialtjänstlagen (Dir. 2017:39), där syftet är att utforma en socialtjänst 
som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och med ett förebyggande perspektiv som ger 
människor lika möjligheter och rättigheter. Vidare ska socialtjänsten erbjuda behovsanpassade insatser 
med ett förebyggande och evidensbaserat perspektiv. 

Ett tilläggsdirektiv (Dir. 2018:69) till utredningen är ett förtydligat uppdrag avseende äldreomsorgen 
och övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre. Uppdraget innebär att se över och 
analysera hur en reglering av äldreomsorgen och övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till 
äldre enligt en särlagstiftning respektive inom ramen för socialtjänstlagen påverkar förutsättningar för 
socialnämnden att verka för 

 att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra, 

 en sammanhållen och effektiv vård och omsorg för äldre samt
 att äldres behov av förebyggande och trygghetsskapande insatser tillgodoses.

Lagstiftningen ska ge utrymme att ta tillvara medarbetarnas kompetens för att utveckla verksamheten 
och att fokusera på kärnverksamheten. 

För att den kommunala vård och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna 
möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i 
hela vårdkedjan. En fortsatt stor utmaning är den utökning av förvaltningens verksamhet som den 
snabba förskjutningen från sjukhusvård till vård och rehabilitering i hemmet innebär. Den medför 
behov av ökade resurser på flera plan och höga krav ställs på tillgång till rätt kompetens. 

I dagsläget vet förvaltningen inte hur nämndens verksamheter kommer att påverkas av eventuella 
kommande lagförändringar inom SoL och LSS. Däremot vet förvaltningen att förskjutningen från 
slutenvården till vård och rehabilitering i hemmet fortsatt kommer att öka och måste därmed ta hänsyn 
till konsekvenserna av detta under planperioden.  

3. Strategier och metoder
Omställningsarbetet har påbörjats under 2019 med utgångspunkt i förvaltningens grunduppdrag, som 
är att bedriva äldreomsorg och funktionshinderomsorg genom att ge en god service för 
kommuninvånaren, där brukarens behov sätts i centrum samt en god och säker vård och omsorg. 
Omställningsarbetet kommer att löpa under hela planperioden. Grunduppdraget ska innehålla 
arbetssätt och metoder som är hållbara för att klara Värnamo kommuns vision om 40 000 invånare 
2035.  

För att beskriva grunduppdraget på ett överskådligt sätt har förvaltningens verksamheter delats in i 
fem områden, myndighet, äldreomsorg, funktionshinderomsorg, vård och rehab samt förebyggande 
insatser.  



6 ( 12 ) 
Verksamhetsplan för omsorgsnämnden 2020-2022 

 
Grunduppdraget handlar om att med utgångspunkt i de lagar som styr omsorgsförvaltningens 
verksamhet ge insatser till de invånare som bedömts ha rätt till detta. Förvaltningens uppdrag påverkas 
av den ambitionsnivå (som kan vara uttryckt i politiskt beslutade riktlinjer) eller annan praxis som 
finns i kommunen.  
 
En genomlysning av myndigheten påbörjades under våren 2019 och arbetet med resultatet kommer 
påbörjas under 2020. Förvaltningens intention är att kvalitetssäkra myndighetsprocessen, vilket 
innebär att handläggarna ska tolka riktlinjer och bedöma behov på samma sätt. Det är viktigt att 
politiken har möjlighet att sätta rätt ambitionsnivå så att förvaltningen kan bygga upp en hållbar 
myndighetsutövning. Utmaningen för omsorgsförvaltningen ligger i att hitta balansen kring den 
politiska ambitionsnivån kopplat till de att resurser följer kommuninvånarens behov.  
 
De enheter som levererar tjänsterna till brukarna finns inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen 
samt vård och rehab. Det är av vikt att skapa delaktighet hos medarbetare som utifrån sin kunskap 
bidrar till att skapa tillit och förtroende i organisationen. Förvaltningens ambition är att skapa en 
hållbar arbetsmiljö med uppgift att minska sjukskrivningar och övertid hos medarbetarna.  
 
För att kommuninvånarna ska hålla sig friska under längre tid i livet vill förvaltningen arbeta med att 
förebygga psykisk och fysisk ohälsa hos äldre. Omsorgsförvaltningen kommer kartlägga hur 
träffpunkter/mötesplatser kan organiseras och byggas upp med ett tydligt syfte att arbeta med 
förebyggande insatser. Där det finns gemensamma målgrupper vill förvaltningen arbeta tillsammans 
med andra myndigheter, föreningar, civilsamhället med flera.  
 
3.1 Kompetensutveckling/försörjning  
I Jönköpings län har flera aktörer gått samman i ett gemensamt Vård- och omsorgscollege. Vård- och 
omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare 
inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status på arbete och utbildning samt 
trygga framtidens personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg.  
 
Förvaltningen vill fortsätta satsningen på kompetensutveckling i avancerad hemsjukvård för 
sjuksköterskor. Detta på grund av de ökade kraven som ställs på kommunal hälso- och sjukvård på 
grund av snabb förskjutning från sjukhusvård till vård och rehabilitering i hemmet, samt den 
kommunala och nationella utmaningen gällande att rekrytera och behålla sjuksköterskor.  
 
Förvaltningen vill även fortsätta med YH-utbildning till stödpedagog via Campus Värnamo. Syftet är 
att man bland annat ska lära sig att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. 
 
För att höja kompetensen hos personalen gällande äldre och psykisk ohälsa används en 
webbutbildning som kallas Psyk-E bas. För att utbildningen ska fungera optimalt så arbetar 
förvaltningen bland annat med att utveckla innehållet till att anpassas för det lokala behovet. 
 
Kompetensutveckling i form av introduktions- och basutbildning respektive fortbildning inom olika 
områden är och kommer även under planperioden vara ett prioriterat område. Samhällsutvecklingen 
går mot att mer digital teknik kommer att användas i förvaltningens verksamheter och därmed behöver 
kompetensutveckling även inom detta erbjudas till personalen. 
 

3.2 Boendeplanering  
För att klara en åldrande befolkning måste olika boendeformer planeras. Det gäller bland annat särskilt 
boende med inriktning på demenssjukdom, bostad med särskild service, samt nya boendeformer för 
äldre för att möjliggöra kvarboende i större omfattning. 
 
År 2020 beräknas en gruppbostad öppnas med 6 lägenheter samt en servicebostad med 12 lägenheter, 
vilket kommer innebära ökade personalkostnader och hyreskostnader för förvaltningen (se projektblad 
1 och 2). Det beräknas finnas behov av 16-18 lägenheter inom särskilt boende i Värnamo tätort runt år 
2023. En undersökning har genomförts gällande vilka särskilda boenden som är mest lämpade för 
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tillbyggnad. Stensötan bedöms vara det bästa alternativet i tätorten. Även detta kommer att innebära 
ökade personalkostnader och hyreskostnader för förvaltningen (se projektblad 3). 

För att göra en långsiktig plan utifrån demografi, förändrat behov hos målgrupperna och krav från 
lagstiftning kommer en strategisk, långsiktig boendeutredning att genomföras. 

3.3 Digitalisering 
Digital teknik har potential att bidra till att äldre och personer med funktionsnedsättning kan bo kvar 
hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället och även nå en bättre hälsa. Ökad digitalisering 
inom vård- och omsorgssektorn kan stärka arbetet för en mer jämlik och likvärdig vård av god 
kvalitet. Digitala lösningar bör användas för att kunna nyttja de mänskliga resurserna på bästa sätt. 
Tekniken ska även säkra kommunikation mellan personal inom förvaltningen samt med andra 
vårdgivare. 

Grunden för att utveckla arbetet med nya digitala lösningar är att den planerade utbyggnaden av 
trådlöst nätverk till alla verksamheter fortskrider. 

Under de närmaste åren kommer införande av digitala lås, samt upphandlingar och införande av 
trygghetslarm i ordinärt boende och trygghetslarm inom särskilt boende att ske. Förvaltningen 
kommer även under planperioden att införa ett nytt verksamhetssystem Combine med tilläggsmoduler 
såsom digital signering av läkemedelslistor, tidsplanering och tidsregistrering av insatser.   

En lägenhet med välfärdsteknik kommer att finnas på Exposkolan. Syftet är att skapa en stimulerande 
visningsmiljö i form av en lägenhet där smarta ting och lösningar för att skapa trygghet och ökad 
självständighet kan visas och provas. I en sådan visningsmiljö kan äldre och personer med 
funktionsnedsättning, deras anhöriga samt personal få information om hjälpmedel, tekniska lösningar 
och andra smarta ting som finns för att underlätta i vardagen. Här kan man se hur de fungerar och var 
man kan köpa produkterna.  

Förvaltningen behöver säkerställa att det finns fungerande rutiner vid eventuella tele- och IT-avbrott, 
då det finns en större sårbarhet vid större användning av digitala tjänster och annan välfärdsteknik. 

Plan för fortsatt arbete kring välfärdsteknik och andra digitala lösningar kommer att tas fram under 
planperioden. 

4. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal

4.1 Nämndens mål  

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för 

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer 
och säkrar verksamhetens kvalitet. 
Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser. 
Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna. 

Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom 
ekonomiskt given budgetram. 
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Nämndsmål 1: Brukaren möts utifrån sina individuella behov med respekt 

Nuläge: Målnivåer:

Indikatorer  2018 2019 2020 2021  2022

Bemötande i brukarundersökning 
nationellt för äldre‐ och 
funktionshinderomsorgen 

‐ Särskilt boende 96 % 96 % 96 % 96 %  96 %

‐ Hemtjänst i ordinärt boende  98 % 98 % 98 % 98 %  98 %

‐ Gruppbostad  69 % 72 % 72 % 75 %  75 %

‐ Daglig verksamhet  82 % 85 % 85 % 85 %  86 %

‐ Öppen verksamhet*  81 %  83 % 85 % 85 %  86 %

Djupintervjuer med brukare, andel 
chefer som genomfört dessa 

‐ Särskilt boende 89 % 100 % 100 %

‐ Hemtjänst  40 % 100 % 100 %

‐ Funktionshinderomsorg  57 % 100 % 100 % 

Brukardialoger i grupp, antal 

genomförda av personal på kvalité‐ 

och utvecklingsavdelningen 

‐ 3 5 6  7

*Öppen verksamhet avser kommunpsykiatri, boendestöd, öppen sysselsättning.

Nämndsmål 2: Brukaren får en jämlik och trygg och säker vård och omsorg med god kvalité 

Nuläge: Målnivåer:

Indikatorer  2018 2019 2020 2021  2022

Äldres upplevda psykiska ohälsa i 

ordinärt och särskilt boende ska 

minska, nationell 

brukarundersökning 

‐ Särskilt boende  55 % 54 % 53 % 53 %  53 %

‐ Hemtjänst i ordinärt boende  50 % 49 % 48 % 48 %  48 %

Upplevd trygghet med insats och 
personal, nationella undersökningar 

‐ Särskilt boende 88 % 89 % 90 % 90 %  91 %

‐ Hemtjänst i ordinärt boende  79 % 83 % 85 % 87 %  87 %

‐ Funktionshinderomsorg  78 % 79 % 79 % 79 %  80 %

Nämndsmål 3: Vård och omsorgsbehov ska dokumenteras på ett säkerhet sätt

Nuläge: Målnivåer:

Indikatorer 2018 2019 2020 2021  2022

Andelen tydliga och uppföljnings‐
bara mål i biståndsbesluten 

60 % 70 % 75 % 80 %  100 %

Andelen tydliga ”hur en insats ska 
genomföras”, i genomförande‐
planen 

51 % 65 % 75 % 90 %  100 %

Andelen noteringar kring varför 
brukaren skrivs in i hemsjukvården 

0 % 25 % 50 % 75 %  90 %
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Nämndsmål: Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning, 
samt delaktiga i arbetet i omsorgsförvaltningen 

Nuläge: Målnivåer:

Indikatorer:  2018 2019 2020 2021  2022

Omsorgsnämnden ska årligen 

anordna 2 offentliga 

forum/medborgardialoger fördelade 

geografiskt över kommunen 

0 1 2 2  2

Medarbetarundersökning, 

kvalitetsområde Mål och uppföljning 

4,1 4,1 4,2 4,3  4,4

Medarbetarundersökning HME 

(Hållbart Medarbetar Engagemang) 

Styrning 

81 79 Mäts ej 
under 2020 

82  Mäts ej 
under 2022 

Medarbetarundersökning, 

kvalitetsområde Arbetsplatsträffar 

4,1 3,9 Mäts ej 
under 2020 

4,2  Mäts ej 
under 2022 

Nämndsmål: Omsorgsnämnden ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och kan behålla 
sina medarbetare 

Nuläge: Målnivåer:

Indikatorer  2018 2019 2020 2021  2022

Medarbetarundersökning: Hållbart 

medarbetarengagemang HME, 

Ledarskap  

77 75 Mäts inte 
under 2020 

78  Mäts inte 
under 2022 

DELAKTIGHET ‐ medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling 

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet.   Vi vill att medborgare och 
medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens utveckling. 

Externt mål: Värnamo kommun kommunicerar och för dialog om mål och resultat med sina medborgare. 

- Medborgare får svar på sina frågor 
- Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete 

Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvalitet, personal och ekonomi rapporteras 
sammanhållet.  

- Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning 
- Medarbetarna är delaktiga i arbetet 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver 

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare. 

Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar. 

Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och underlätta rekrytering 
för alla arbetsgivare i kommunen. 
Människors erfarenheter och kompetens tas tillvara. 

Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo kommun 
upplevs som en attraktiv arbetsplats.  
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Medarbetarundersökning: Hållbart 

medarbetarengagemang HME, 

Motivation  

79 76 Mäts inte 
under 2020 

80  Mäts inte 
under 2022 

Medarbetarundersökning: den 

enskilda frågan ”Vad tror du, har du 

bytt arbetsgivare om ett år?” 

72 72 73 74  75

Nämndsmål: Att nå en klimateffektiv verksamhet som innefattar bra energianvändning och miljövänliga 
transporter 

Nuläge: Målnivåer:

Indikatorer  2018 2019 2020 2021  2022

Fortbildning för ledningen i 

klimatanpassning och krisberedskap, 

antal utbildningstillfällen 

0 1 1 1  1

Antalet berörda personal som kör i 

tjänsten som utbildats i sparsam 

körning varje år 

0 26 26 26  26

4.2 Ekonomi  
 

4.2.1 Driftbudget 2020 samt –plan 2021-2022 
DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget 

Nettobelopp i tkr utan decimal 2017 2018

2019

Kf 181129*

Budget

2020

Budget

2021

Budget

2022

Omsorgsnämnd 1 151 1 041 934

Gemensamt omsorgsförvaltningen 11 614 16 234 23 160

SOL‐verksamhet gemensam 11 818 13 942 16 506

SOL‐verksamhet särskilt boende 193 857 198 871 199 077

SOL‐verksamhet ordinärt boende 116 559 121 783 115 736

LSS‐verksamhet 81 889 90 465 86 181

LSS, särskilt boende vuxna 77 036 81 380 83 756

HSL‐verksamhet 68 701 72 735 69 810

Övr verksmahet omsorgsförv 171 221 0

NETTOKOSTNAD 562 797 596 673 595 159 608 357 607 101 604 845

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas 

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig.  Vi ska skapa goda 

förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan. 

Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och 

bedriva verksamhet klimatsmart. 

Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning. 
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Projektnamn/Projektgruppering Budget Plan Plan Plan Plan

Belopp i tkr utan decimal

Projektblad 

nr

2020 2021 2022 2023 2024

Informationsteknologi, larm och 

säkerhet ON 001 2 970

Informationsteknologi ON 002 3 870 4 590 4 050 2 520

Larm och säkerhet ON 004 360 360 360 360

Inventarier, arbets‐, medicin‐ och 

tekniska hjälpmedel ON 003 4 230 5 310 5 310 5 310 5 310

SUMMA INVESTERINGAR 7 200 9 540 10 260 9 720 8 190

4.3 Nämndens HR 
Förvaltningens ambition är att skapa en hållbar arbetsmiljö med uppgift att minska sjukfrånvaron och 
övertid hos medarbetarna. Inom ramen för grunduppdraget kommer förvaltningen att säkerställa att 
rätt person finns på rätt plats, att man rekryterar rätt kompetens och att man arbetar för en god 
arbetsmiljö. Detta är viktiga strategiska frågor som är avgörande för kvaliteten på de tjänster som 
förvaltningen levererar. 

Förvaltningen ska fortsätta arbeta med den metod som är framtagen inom projektet Heltidsresan för att 
minska övertiden och minska behovet av vikarier genom att växla tid. För att klara detta behöver 
chefernas kompetens säkras när det gäller bemanningsmål och schemaplanering. 

Nyckeltalen avseende sjukfrånvaro samt antal timmar avseende övertid, mertid och timlön avser 
perioden 171201‐181130.  

2017‐12‐31 2018‐12‐31  Förändring 

Tillsvidareanställda, antal 949 979  +30

Tillsvidareanställda, årsarbetare  794 842  +48

Tidsbegränsat månadsanställda, antal  72 72  Oförändrat 

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 57 58  +1

Andel kvinnor, %  93,9 93,9  Oförändrat

Sysselsättningsgrad, %  83,7 86,0  +2,3 
procentenheter 

2017‐12‐31 2018‐12‐31  Förändring 

Övertid, tkr  4087 5317  +1230

Övertid, timmar  11836 14786  +2950

Mertid, tkr  9518 9324 ‐194

Mertid, timmar  50520 49242 ‐1278

Timlön, tkr  39269 39026 ‐243

Timlön, timmar  287912 283658 ‐4254

2017‐12‐31 2018‐12‐31  Förändring 

Sjukfrånvaro, %  8,27 8,32  +0,05 
procentenheter 

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %  56,75 54,10  ‐2,65 
procentenheter 

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr 6448 6924  +476

2017‐12‐31 2018‐12‐31  Förändring 

Personalomsättning, %   9,9 6,7  ‐3,2 
procentenheter 

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 7,4 4,5  ‐2,9 
procentenheter 

Pensionsavgångar, antal faktiska  21 22  +1

4.2.2.Investeringsbudget 2020 samt –plan 2021-2024 
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Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder) 

Prognos 
2019 

Prognos 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Antal  9  25 28 20  23 

5. Sammanfattning 
En stor utmaning för förvaltningen är att den äldre befolkningen ökar och att det blir färre som ska 
försörja de som inte arbetar. Detta innebär att det blir än viktigare att rekrytera rätt kompetenser. Ett 
omställningsarbete har påbörjats under 2019 och kommer löpa under planperioden. 
 
Som ett första steg i omställningsarbetet har en genomlysning av myndigheten påbörjats och 
eventuella åtgärder som resultatet kommer att visa på inleds först under 2020. Utöver detta kommer 
förvaltningen också behöva arbeta fram en IT-strategi för att bland annat kunna utveckla nya arbetssätt 
för att klara framtidens utmaningar, som förvaltningen står inför, med kompetensförsörjning och en 
ökande äldre befolkning. 
 
En översyn av socialtjänstlagen (SoL) respektive lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) pågår. Resultatet av dessa översyner är i dagsläget okänt och därmed är även konsekvenserna 
okända. Det är svårt för förvaltningen att kunna förutsäga vad översynerna kommer att innebära i 
praktiken för nämndens verksamheter. En lagförändring som skedde redan 2018 gällande samordnad 
vårdplanering har orsakat förskjutningar från slutenvården till öppenvård och omsorg för enskilda och 
dessa kommer öka ytterligare under planperioden.  
 
En strategisk, långsiktig boendeutredning kommer att genomföras för att förvaltningen ska kunna 
möta de förändrade behov som kan uppstå i och med en förändring i demografin och eventuella 
kommande förändringar i lagstiftningen. Detta innebär bland annat att förvaltningen måste se till så att 
man har rätt typ av boendeformer samt rätt volymer för att kunna möta efterfrågan. 
 
Ovanstående delar är avgörande för att nämnden ska kunna nå Värnamo kommuns vision om 40 000 
invånare år 2035, samt kunna klara sitt uppdrag med att nå sina mål med god kvalitet i grunduppdraget 
inom befintlig ram.  




