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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Uppdrag 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppdrag inom socialtjänsten vad avser äldreomsorg, 
omsorg funktionsnedsättning samt kommunal hälso- och sjukvård. I uppdraget ingår också bostadsanpassning 
enligt Boverkets regler samt kostnader för färdtjänst och dess handläggning. 

1.2 Omvärld 

Förvaltningen samverkar med övriga kommuner i länet samt med Region Kronoberg via en gemensam 
ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ledningsgruppen består av länets 
socialchefer/förvaltningschefer samt berörda chefer inom Region Kronoberg. Förvaltningen har också 
representanter i tvärgrupperna "vuxna" samt "äldre" och representanter i andra olika länsövergripande 
uppdrag och syftet med denna samverkan är att utveckla en evidensbaserad och likvärdig vård och omsorg i 
hela länet, för den enskilde och medborgarens bästa. Vård- och omsorgsförvaltningen samverkar också inom 
vissa ansvarsområden tillsammans med IFO, individ och familjeomsorgen. Exempel på samverkan är 
familjenära boendestöd, samsjuklighetsteam samt närvaroteam. Ytterligare samverkan är kring att skapa en 
lokal handlingsplan gällande suicidpreventivt arbete och utifrån den utbildas personal inom skola, vård och 
omsorg samt individ och familjeomsorgen kring första hjälpen vid psykisk ohälsa, MHFA (mental health first 
aid). Det finns också samverkan med Vuxenutbildningen gällande äldreomsorgslyftet och 
omvårdnadsutbildning genom programråd och nätverksträffar för att få ett nära samarbete mellan utbildning 
och arbetsliv. Samverkan inom flera organisationsnivåer bygger starkare verksamhet, bättre kvalitet, 
gemensamt lärande, skapar tillit samt möjliggör bättre utveckling av verksamheten. 

Förvaltningen är också delaktig i vård- och omsorgscollege. Inom vård- och omsorgscollege finns aktörer från 
arbetsgivarsidan, utbildningssidan samt fackliga. Arbetet syftar bland annat till att förbättra status på 
undersköterskeyrket, marknadsföring för att förbättra rekrytering, kvalitetssäkra utbildning, 
handledarutbildning etc. Tingsryds kommun är certifierade aktörer inom vård- och omsorgscollege 2020-2025. 
Vård- och omsorgscollage bidrar till framtida personalförsörjning och säkerställer en likvärdig kompetens hos 
våra medarbetare. 

Under året har förvaltningen påbörjat arbetet kring det långsiktiga målet gällande SKR, Sveriges kommuner och 
regioners mål, God och nära vård. I detta arbete har förvaltningen formaterat en målbild som nämnden 
beslutade under hösten. Målbilden fokuserar på de målgrupper som nämndens verksamheter ansvarar för och 
dessa beskrivs utifrån personer vars behov är: hälsofrämjande och förebyggande insatser "Nils", de personer 
med tidvis sviktande hälsa och har behov av hög grad av samordning "Svea" samt personer som är svårt sjuka 
med kronisk instabil hälsa och som behöver omfattande vård- och omsorgs insatser "Linnea". Utifrån målbilden 
har förvaltningen format en handlingsplan med konkreta insatser som ska bidra till omställningen mot en god 
och nära vård och omsorg. Exempel är utveckling av digitala verktyg (lås, signeringslista), utveckla IBIC 
(individens behov i centrum) med stöd av förbättrat rapporteringsstöd mellan professioner, förvaltningens 
kompetensutvecklingsplan med målsättningen för en långsiktig kompetensförsörjning, utveckling av 
förebyggande arbete med fokus på egenvård (vårdlots), utvecklat samarbete över förvaltningsgränser och 
externa aktörer (stärkt och utvecklat samarbete med vårdcentral), förbättrad brukar/patientmedverkan.  
Omställningsarbetet är flerårigt och ska bidra till att förändra arbetssätt och ändra beteenden och kulturer, 
med stort fokus på hälsofrämjande arbetssätt. Omställningar handlar mindre om stora omorganisationer. Ett 
lyckat omställningsarbete mildrar sannolikt effekten av prognostiserad ökning av andel äldre genom att färre 
behöver aktiva insatser. Förvaltningen har under 2021 erhållit statsbidrag för att stödja omställningen. 

Även detta år har haft mycket stort fokus runt coronapandemin och förvaltningen har fortsatt arbetet utifrån 
coronapandemin och dess påverkan på förvaltningens verksamheter. Samverkan sker regelbundet 
länsövergripande mellan de olika kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) samt smittskydd 
inom Region Kronoberg. Vaccinationsarbetet, som startade 28 dec 2020 har pågått under året i samverkan med 
Region Kronoberg. Inom förvaltningen har ett vaccinationsteam under ledning av MAS utfört 
vaccinationsarbetet. Smittläget inom förvaltningens verksamheter har varit relativt lågt under året vilket är ett 
tecken på god följsamhet avseende olika rutiner och rekommendationer, exempelvis basal hygien och 
användandet av skyddsutrustning. Arbetet är en utmaning för samtliga verksamheter och belastar 
verksamheten i stor utsträckning, sjukfrånvaron är hög och det ständiga användandet av skyddsutrustning 
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2 Verksamhetens mål och utveckling 

2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har följande vision för Tingsryds kommun: 
 
Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Här finns engagerade och stolta 
medborgare, ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med 
god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas. 

Vård- och omsorgsnämnden har följande vision: 

Vård och omsorg av hög kvalité efter behov med bästa bemötande och delaktighet. 

  

2.1.1 Medborgare 

Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som 

levererar god kvalitet. 

Socialstyrelsen skickar normalt ut en enkät årligen (mars månad) till alla omsorgstagare men under 2021 
skickades ingen enkät ut. Därmed finns inget resultat att redovisa avseende måttet andel nöjda och flertalet 
andra mått. 

Nattfastan visar en negativ trend och bedömningen är att arbetet med nattfasta behöver förbättras främst 
avseende lokala rutiner och arbetssätt. Utveckling av mätmetoden behövs också sannolikt. 

Kontinuiteten är god i jämförelse med riket, men det finns fortsatta förbättringsmöjligheter i några 
hemtjänstgrupper. Det har skett en försämring av kontinuiteten som bland annat kan kopplas till hög 
sjukfrånvaro och coronapandemin. 

Under 2021 har omsorgstagarna inom boendestöd fått svara på en enkät kring deras upplevelse av insatsen 
boendestöd. Resultatet visar en hög nöjdhet. Enkäten är utformad i samråd med nationell samordnare från 
NSPH, nationell samverkan för psykisk hälsa samt med föreningen Attention. Utifrån deras sakkunnighet har 
nöjdhetsindex mätts med stöd av följande fråga ”Skulle du rekommendera boendestöd till någon annan i din 
situation”. Verksamheten kommer under nästkommande år arbeta med resultatet och hur man kan öka 
känslan av nöjdhet i verksamheten. 

Förvaltningen har under 2021 påbörjat kvalitetsuppföljningar i verksamheterna. Under året har dessa skett i 
alla äldreboenden och där följer man upp gällande kvalitetsmått och utvecklingsbehov. Dessa uppföljningar 
kommer nu ske systematiskt varje år inom alla områden. Kvalitetsuppföljningar kommer redovisas i 
förvaltningens kvalitetsledningssystem. 

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 KF - Andel nöjda 
inom äldreomsorg, 
hemtjänst % 

90  91 93 

 VON - Nattfasta för 
omsorgstagare i särskilt 
boende, max timmar i 
genomsnitt. 

11 13,9 13,6 11,6 

 VON - Andel nöjda 
omsorgstagare inom OF 
ska vara 90%. 

90 83  100 

 KF - Andel nöjda 
inom äldreomsorg, 
särskilt boende % 

90  88 91 
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Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 VON - Andel nöjda 
inom äldreomsorgen, 
anhöriga, % 

90   100 

 KF - Antal personal 
som en hemtjänsttagare 
möter under 14 dagar, 
medelvärde 

10 14 12 11 

 VON - Andel som 
tycker det är lätt att få 
träffa sjuksköterska i 
särskilt boende vid 
behov ska vara 75%. 

75  70 79 

2.1.2 Samhälle 

Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och 

föreningsliv. 

Utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd under coronapandemin, om allas ansvar att 
minska smittspridning, stängde förvaltningen alla seniorträffar och anhörigträffar under inledningen av 
coronapandemin 2020. Detta har fortsatt även under 2021. 

Målsättningen är att det ska ske en aktivitet varje dag på alla särskilda boenden. Möjligheterna att skapa 
externa aktiviteter i nuvarande coronapandemi har begränsats. Från och med sommaren har det i viss 
utsträckning trots detta, kunnat göras aktiviteter i gruppform med fortsatt coronaanpassning. Under pandemin 
har den lilla aktiviteten varit ännu viktigare, såsom att samlas och ha samtal vid kaffet varje eftermiddag eller 
att ta tillfällen i akt för det där lilla samtalet med omsorgstagaren i vardagen. 

Antalet permanenta platser inom äldreomsorgen är 181 stycken samt 10 korttidsplatser, av dessa tio 
korttidsplatser har en-tre varit avsatta till bland annat covidpositiva omsorgstagare vid behov. I genomsnitt har 
3,4 platser inom särskilt boende varit lediga under året. Det är en låg omsättning på platser inom särskilt 
boende, antalet avlidna under 2021 är 23% lägre än 2020 och 59% lägre än 2019. Inom omsorg 
funktionsnedsättning finns en ledig lägenhet. 

Demenssköterska samt anhörigsamordnare har fortsatt med anpassad uppsökande verksamhet/hembesök 
istället för exempelvis anhörigträffar på grund av coronapandemin. Tingsryds kommun har tillsammans med 
Nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd, NKA samt andra kommuner påbörjat arbetet kring en nationell 
information kring anhörigas framtida behov. 

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 VON - Antal 
Seniorträffar per år ska 
vara minst 300 jämnt 
fördelat på de sju 
största orterna i 
kommunen. 

minst 300 0 77 300 

 VON - Antalet 
aktiviteter som erbjuds 
på varje särskilt boende 
varje vecka 

7 7 7 7 

 VON - Antalet 
anhörigträffar på 
särskilt boende och 
gruppboende per år 

1 0 st 0,5 st 1 st 

2.1.3 Ekonomi 

Driftuppföljning netto per verksamhet 

Kod Vht/Avd/Enhet Budget Utfall Avvikelse 
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Kod Vht/Avd/Enhet Budget Utfall Avvikelse 

100 Nämnd 704 571 133 

510 Gemensam stab o förvaltning 55 065 40 812 14 253 

512 Äldreomsorg 161 065 168 327 -7 262 

513 Omsorg funktionsnedsättning 77 101 81 229 -4 128 

514 Hälso- och sjukvård 42 989 38 756 4 233 

Summa  336 924 329 695 7 229 

I utfallet ingår covidkostnader med 8,6 mkr. 

Driftuppföljning intäkt/kostnad 

Intäkter/kostnader Budget Utfall Avvikelse 

Intäkter -53 980 -61 186 7 206 

Personalkostnader 277 871 271 318 6 553 

Övriga kostnader 113 034 119 564 -6 530 

Summa 336 925 329 696 7 229 

I övriga kostnader ingår personalkostnader med 1,5 mkr. 

Investeringsuppföljning 

Kod Projekt Budget Utfall Avvikelse 

90 500 Inventarier och övrigt 500 0 500 

90 546 Inventarier VOF 240 313 -73 

90 567 Trygghetslarm Älmegården/Solängen 0 384 -384 

90 014 Digitala lås VOF 3 000 2 644 356 

90 502 Inventarier vårdsängar 260 265 -5 

Summa  4 000 3 606 394 

Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god 

prognossäkerhet som ger handlingsutrymme för framtiden. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2021, se tabell. I utfallet ingår coronapandemins 
bokförda kostnader med 7,9 mkr. Budgetförändringar beroende på redovisningsregler angående generellt 
statsbidrag (äldreomsorg 6,7 mkr) har tillsammans med löneökningar givit en ökad ram. 

Personalkostnaderna jämfört med föregående år är 3% högre exklusive coronakostnader. I dessa ökade 
kostnader finns löneökningar samt utökad grundbemanning inom vissa verksamheter. 

Arbetet med analys - åtgärder - uppföljning har varit ett viktigt arbetssätt under året. Förändringsarbete 
tillsammans med uthållighet och prioriteringar bedöms vara en av de största effekterna för framtida 
hushållande av resurser. 

Vård- och omsorgsverksamhet är generellt svårt att prognostisera då det är dygnet-runt verksamhet och 
samtidigt med en pandemi som pågår skapas extra svåra förutsättningar för bedömningar som kan leda till en 
större försiktighet i prognoserna än normalt. 

Förvaltningen kan konstatera att verkställandegrad av investeringar inte når hela vägen. Samtidigt har 
förvaltningen initierat ett förbättringsarbete som genom god kontroll och tydlig handlingsplan avseende 
kommande upphandlingar bedöms ge en bättre verkställandegrad. 

Äldreomsorg (-7,2 mkr) 

Inom äldreomsorgen har det pågått och pågår fortsatt ett intensivt arbete kring bemanning. Enheterna är i 
olika faser och det finns arbete kvar. Under året syns inga tendenser till ökade omsorgsbehov (beviljade 
timmar) snarare tvärtom, beviljade timmar inom hemtjänst har minskat. Inom särskilt boende är de beviljade 
timmarna på samma nivåer som 2020. Samtidigt finns det en fortsatt hög sjukfrånvaro samt utökad 
grundbemanning bidrar till ökande personalkostnader inom äldreomsorgen. Personalkostnadsförbrukningen är 
106,3% samt 10,3% lägre utfall än föregående år. Orsaken till högre personalkostnader kopplas till 
coronapandemin, utökad grundbemanning samt hög korttidssjukfrånvaro. 

Omsorg funktionsnedsättning (-4,1 mkr) 

Avvikelserna inom omsorg funktionsnedsättning består av nya ärenden främst inom assistansen samt ökade 
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behov i vissa verksamheter som kräver högre bemanning med ökade kostnader som följd. En väsentligt högre 
sjukfrånvaro sedan coronapandemins utbrott samt personalbemanning utifrån omsorgsbehov och utökad 
grundbemanning bidrar till ökande personalkostnader inom omsorg funktionsnedsättning. 
Personalkostnadsförbrukningen inom omsorg funktionsnedsättning är 105,1% samt 1,6% lägre utfall än 
föregående år.  

Hälso- och sjukvård (4,2 mkr) 

Inom hälso- och sjukvården har det varit flertalet vakanser som inneburit en kostnadsminskning. För stor 
frånvaro bland legitimerad personal kan leda till försämrat stöd inom omvårdnadsarbetet och kopplat till 
coronapandemin kan det leda till risker med att upprätthålla god patientsäkerhet. Rekryteringsarbetet har 
pågått under året och flertalet tjänster är tillsatta. Kopplat till vaccinationsarbetet har verksamhetens intäkter 
ökat med 0,8 mkr. 

Stab och förvaltning (14,3 mkr) 

Inom stab och förvaltning finns flertalet övergripande insatser budgeterade så som seniorcafé, aktivitetspott 
och flertalet statsbidrag. Inom staben ryms resursfördelningen för hemtjänst, vilket givit ett stort överskott i 
utfallet kopplat till minskade volymer. Flertalet insatser så som översyn av myndighetsutövning, wifi inom LSS-
bostäderna, takskenor, etc är finansierade via centrala medel. 

Covid-19 

Coronapandemins påverkan på vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet och ekonomi är stor. Kostnaderna 
uppgår till 7,9 mkr för 2021. Statsbidragen avseende pandemins kostnader har upphört och coronapandemins 
kostnader kommer hanteras centralt. 

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 KF - Alla nämnder 
ska hålla sin budget % 

100 97,8 97,8 107,4 

 KF - Alla nämnder 
ska ha en 
prognossäkerhet på 
99,5 % 

100    

 KF -
 Verkställandegrad av 
investeringar % 

95 90 62 85 

2.1.4 Medarbetare 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta 

medarbetare som trivs på sitt arbete. 

Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen redovisas i tabellen. Den har minskat jämfört med 2020 men är inte i 
nivå med 2019 års sjunkande siffror. Historiskt sett så har nämndens verksamheter en hög sjukfrånvaro och 
förbättringsarbetet kring sjuktalen har fått stå tillbaka under coronapandemin. En annan effekt av 
coronapandemin är rekommendationen att inte gå till arbetet med minsta symtom som också bidrar till de 
höga sjuktalen. Det är svårt att arbeta med förbättringar utifrån rådande omständigheter. 

Förvaltningens HME är fortsatt lägre än kommungenomsnittet, även om det är marginella skillnader. Inom 
förvaltningen finns utmaningar kopplat till oregelbunden arbetstid vilket påverkar känslan av närvaro, 
tillgänglighet och känslan av sammanhang. Förbättringsarbete under pandemin avseende till exempel 
salutogent förhållningssätt har varit begränsat samtidigt som det finns grundläggande rutiner kring exempelvis 
arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och skyddsronder som fungerar väl. 

Nationellt råder det brist på legitimerad personal och omvårdnadspersonal, så även i Tingsryd. Förvaltningen 
har under 2021 fortsatt arbetet med Äldreomsorgslyftet som är ett led i att öka andelen omvårdnadspersonal. 
Elva medarbetare beräknas ha slutfört sin utbildning i början av 2022. 

För att säkerställa kompetensen har det under året bland annat genomförts centrala delegeringsutbildningar 
för omvårdnadspersonal samt utbildningar i social dokumentation. Under året har hälso- och 
sjukvårdsorganisationen förstärkts med nyrekryterade sjuksköterskor och undersköterskor. 
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En annan åtgärd för att säkerställa kompetensen är framtagandet av en kompetensutvecklingsplan med 
planerade utbildningsdagar. Föreläsning om de kognitiva sjukdomarna som till exempel demens, genomfördes 
under hösten och var ett av stegen i kompetensutvecklingsplanen. 

Coronapandemin har varit en utmaning kopplat till kompetensutveckling då fysiska träffar i stor utsträckning ej 
kunnat utföras, därför finns det inom förvaltningen en upparbetad kompetensutvecklingsskuld. Under året har 
flertalet av de så kallade tunna klienterna bytts ut vilket förbättrat möjligheterna till digitala 
utbildningsinsatser. 

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 KF - Hållbart 
Medarbetarengagemang, 
HME-index 

79 73 74 75 

 KF - Sjukfrånvaro, % 
6 9,34 10,59 8,9 

 VON - Andelen 
omvårdnadspersonal 
med 
omvårdnadsutbildning 
eller motsvarande % 

80 71,2 71 80 

 VON - Andelen 
sjuksköterskor med 
specialistutbildning % 

25 25 19 18 

2.1.5 Process 

Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna 

arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad. 

Förvaltningen kan konstatera att det finns en förbättringspotential kopplat till verksamheternas närvarotid. 
Med start 2021 återinfördes bland annat närvarotid som en delnyckel i resursfördelningen inom hemtjänsten. 
Närvarotid är också ett viktigt mått på kvalitet, det vill säga "vi ska vara hos dem vi är till för". 

Under året har en utredning påbörjats för att öka samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen samt 
individ- och familjeomsorgen för att skapa en effektiv omsorg kring de som är i behov om insatser från 
hemtjänst och/eller boendestöd samt behov av stöd för missbruk. 

Effektiviteten kopplat till moderna arbetssätt görs genom flertalet insatser med bland annat digitala lås, 
kvalitetsuppföljningar, nya trygghetslarm, uppstart kring digital signering, kommunikationsverktyg ISBAR, 
kvalitetsledningssystem, RAK (rätt använd kompetens), etc. 

Mått Resultatmål Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

 VON - Närvarotid 
hemtjänst % 

65 45 58  

 VON - Närvarotid 
boendestöd, % 

55 50 48  

2.2 Balans mellan perspektiven 

Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning kan sammanfattas enligt följande: 

Det finns en obalans mellan de olika perspektiven som till stor del beror på coronapandemin. Under året har 
mycket fokus och arbete legat på att fortsätta hantera coronapandemin inom hela förvaltningen samt 
tillhörande vaccinationsarbete. Vissa verksamheter inom förvaltningen är fortsatt stängda och 
förutsättningarna kring förbättringsarbete kopplat till kvalitetsmåtten är därmed låga. Samhällsperspektivets 
kvalitetsmått är till stor del låga på grund av coronapandemin. Inom medborgarperspektivet är det flertalet 
mått som inte mätts under året. Kvalitetsmåttet kontinuitet når inte hela vägen men är ändå ett bra resultat 
jämfört med riket. 

Inom process pågår arbete för att nå de mål som är uppsatta, framåt behöver verksamheten fokusera på att 
förbättra närvarotiden. 
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Inom perspektivet medarbetare finns fortfarande utmaningar. Coronapandemin med tillhörande 
rekommendationer påverkar sjukfrånvaron negativt, även om en avmattning är synlig jämfört med förra året. 

När det gäller perspektivet ekonomi märks förbättringar i form av flera delbudgetar i balans, samtidigt som det 
råder höga kostnader för korttidsfrånvaro, utökad grundbemanning samt kostnader kopplade till 
coronapandemin. Arbetet kring analys, uppföljning och åtgärder behöver fortsätta samt fortgå över lång tid. 

Perspektiv Nämndsmål 

 Medborgare  Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet. 

 Samhälle  Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv. 

 Ekonomi 
 Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som ger 

handlingsutrymme för framtiden. 

 Medarbetare 
 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt 

arbete. 

 Process 
 Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en 

god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad. 
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3 Framtid 
Symbiosen mellan kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö där omsorgstagarnas behov finns i centrum är viktig för 
förvaltningen och dess verksamheter framöver. 

Den rådande coronapandemin i samhället gör att förvaltningen upplever det svårbedömt att analysera 
framtidsperspektivet just nu. När pandemin är över, om den går över, kommer förvaltningen troligen att se 
ytterligare effekter som kommer påverka alla verksamheter men det är för tidigt att se de fulla konsekvenserna 
ännu. Det kan till och med vara så att nuvarande situation kommer att bli ett normalläge som verksamheterna 
behöver förhålla sig till under mycket lång tid. Det är tydligt nu i coronapandemin att ett närvarande och 
tillgängligt ledarskap behövs ute i verksamheterna. 

Att arbeta för att bibehålla en ekonomi i balans är högt prioriterat nu och i framtiden. Arbetet utifrån att skapa 
förutsättningar för heltid som norm påbörjades under 2021 och alla verksamheter befann sig i olika faser i 
förändringsprocessen vid årets slut. För att lyckas framåt med framtida utmaningar behöver verksamheterna 
arbeta med att skapa förutsättningar så att fler vill, kan och orkar arbeta heltid. 

Framtida rekrytering av personal med rätt utbildning och erfarenhet är en utmaning och samtidigt finns det 
utmaningar i att bibehålla befintlig kompetent personal. Att sträva mot mer attraktivitet som arbetsgivare, 
hållbar arbetstidsförläggning, heltid som norm samt att använda de personella resurserna på bästa sätt är 
viktigt för framtida personalförsörjning. Den stora utmaningen är att redan nu förebygga, effektivisera, ställa 
om och hushålla med resurserna på ett sätt som innebär att verksamheterna blir bättre rustade för framtida 
behovs- och volymökningar. 

Befolkningsstrukturen i Tingsryds kommun kommer gradvis förändras avseende den äldre (+80) befolkningen 
fram till år 2030. Mellan 2030 och 2044 pekar befolkningsprognosen på en kraftig ökning motsvarande 370 
personer fler i denna åldersgrupp. Detta kommer ställa ökande krav på äldreomsorg, olika typer av boenden för 
äldre samt kompetens- och personalförsörjning till nämndens alla verksamhetsområden. 

Ny socialtjänstlag beräknas träda i kraft 1 jan 2023, en hållbar socialtjänst. Förslaget handlar bland annat om 
förebyggande och lättillgänglig socialtjänst, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla 
insatser utan föregående behovsprövning. En ny äldreomsorgslag är under utredning och ska presenteras för 
regeringen i juni 2022. Syftet är att komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser kring vård och 
omsorg om äldre. Det finns ett förslag om en förändring av LSS (lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) med ny lagstiftning. 

Den nationella omställningen mot en ”God och nära vård och omsorg” kommer ge effekt på den kommunala 
verksamheten, dels inom äldreomsorgen i stort men även till stor del för hälso- och sjukvårdsverksamheten. 
Nära vård och omsorg kommer medföra att allt fler multisjuka patienter kommer vårdas i hemmiljö och detta 
kommer ställa större krav på kompetens och utbildning för medarbetare men också förändrade arbetssätt. De 
stora effekterna mot God och nära vård och omsorg kommer sannolikt synas på längre sikt och arbetssätt 
behöver succesivt förändras för att möta de framtida behoven. Denna resa är påbörjad i form av framtagen 
målbild och handlingsplan. Stort fokus kommer behöva läggas på hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Framtida omsorgsbehov tillsammans med förslagen på revidering av Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och 
service för vissa funktionsnedsatta kommer innebära att vård- och omsorgsförvaltningen behöver förstärka 
samverka med andra förvaltningar för att skapa en god och nära vård och omsorg som blir begriplig för den 
enskilde. Samverkan och arbete med förebyggande insatser bedöms kunna leda till att skapa en omsorg med 
kvalité samt möjliggöra att uppnå "God och nära vård och omsorg". 

Kopplat till framtida utmaningar är det viktigt att se på möjligheterna som finns för att möta olika 
omsorgsbehov med olika boendeformer. Det är inte nödvändigtvis så, att det behövs fler särskilda 
boendeplatser. Det är däremot viktigt att arbeta för utveckling av alternativa boendeformer, som exempelvis 
anpassade seniorbostäder. Vissa boenden inom äldreomsorgen är utformade på ett sätt som negativt påverkar 
meningsfullheten för omsorgstagaren i form av långa korridorer innan man kommer till en gemensam 
samlingspunkt, patientsäkerhet, hygien och effektiv bemanningsplanering med höga kostnader som följd. 
Likaså behöver bostäderna inom omsorg funktionsnedsättning utvecklas efter framtida omsorgsbehov. 

Framtiden kommer också ställa krav på att nyttja digitaliseringens möjligheter och på så vis frigöra personella 
resurser som ett led i arbetet mot god och nära vård och omsorg. Arbetet som är påbörjat inom digitaliseringen 
behöver fortsätta exempelvis genom att succesivt införa mobila arbetssätt och andra digitala e-tjänster så som 
läkemedelsrobotar, digital signering, duschrobot, hotell lås på särskilda boenden etc. För att verksamheterna 
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ska kunna ha ett effektivt tempo i den digitala utvecklingen behövs dock förbättrade förutsättningar i 
kommunens övergripande digitala infrastruktur, något som ligger utanför nämndens verksamhetsområde. 
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4 Planeringsmått 
Planeringsmått Årsbudget 2021 Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Driftbudget/nettokostnader, mkr 336,9 329,7 317,8 321,8 300 

Antal beviljade timmar 
hemtjänst inkl. delegerad HSL 

150 925 103 734 142 803 143 726 130 758 

Antal utförda timmar hemtjänst 
inkl. delegerad HSL 

88 885 68 056 82 747 97 258 98 731 

Antal omsorgstagare med 
hemtjänst (omv+service) 

300 287 277 301 286 

Antal omsorgstagare med 
matdistribution 

240 213 225 243 240 

Antal omsorgstagare med larm 443 415 434 444 415 

Antal omsorgstagare i särskilt 
boende 

176 179 177 172 177 

Antal tillgängliga platser i särskilt 
boende 

181 181 181 181 181 

Antal tillgängliga platser på 
korttids och växelvård 

10 10 10 10 10 

Antal beviljade timmar i särskilt 
boende, inkl delegerad HSL 

212 900 205 435 208 427 235 416 291 485 

Antal personer med insatser av 
SSK 

580 599 580 606 610 

Antal personer med insatser av 
AT/SG 

629 482 629   

Antal personer med boendestöd 76 76 61 69 63 

Antal personer med 
dagverksamhet SoL 

19 21 38 39 21 

Antal i LSS-boende 46 45 43 45 39 

Antal i boende för barn och 
ungdom LSS 

3 2 2 3 3 

Antal beslutade timmar 
personlig assistans enl. LSS, egen 
och privat regi 

77 600 83 848 78 396 72 340 73 500 

Antal beslutade timmar 
personlig assistans SFB, egen 
regi 

29 600 24 503 30 037 31 743 36 828 

Antal i daglig verksamhet LSS 76 72 72 71 77 
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