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 Strategisk plan och budget nämnd 

1 Uppdrag och verksamhet 

Vård- och omsorgsnämnden fullgör vad som i lag gäller omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Nämnden utövar också ledning av den kommunala hälso- och sjukvården. Huvudsakliga verksamhetsområden är 
 

 Boende för äldre 

 Stöd och service i hemvård 

 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 

 Hälso- och sjukvård 

2 Utmaningar  

Utmaningen som offentlig verksamhet står inför med en förändrad befolkningsstruktur och en högre andel äldre 
och yngre men färre i arbetsför ålder kommer allt närmare. Vård- och omsorgsnämnden arbetar långsiktigt med 
att klara ökningen av antalet äldre och de nya utmaningarna inom området Funktionsnedsättning. Det är nöd-
vändigt att nämnden ges möjlighet att fortsätta omställningen enligt äldre- och funktionshinderplanerna för att 
möta kommande utmaningar. 

För att få en social och ekonomisk hållbar kommunal vård och omsorg är det viktigt att utveckla det generella 
samhällsstödet för att öka förutsättningarna för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna vara 
oberoende av individuella insatser. 

Det pågår ett antal statliga och regionala utredningar som kan påverka vård- och omsorgsnämndens verksamhet 
och ekonomi under planperioden: 

Regeringen har beslutat att utredningen om Samordnad utveckling för god och nära vård ska fördjupas. 
Förutsättningarna ska utredas för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa 
vårdbehov. Det handlar om att skapa en trygg vård, särskilt för äldre med många sjukdomar. Regeringen vill även 
se bättre samarbete mellan kommuner och landsting samt olika vårdgivare. Kommunerna ansvarar idag för 
närmare en fjärdedel av hälso- och sjukvården och hur den kommunala delen kommer att påverkas är i nuläget 
oklart.  

Regeringens vårproposition och höständringsbudget innehåller nya medel till äldreomsorgen år 2021-2023. Hur 
kommunen kommer att hantera medlen är inte klart än. Det är exempelvis av stor vikt för att klara framtidens 
behov av äldreomsorg att det fortsatt finns statliga bidrag för byggnation av bra bostäder för äldre. I propositionen 
finns mer medel till investeringsstöd för hyresbostäder både år 2021 och 2022. 

Utredningen beträffande framtidens socialtjänst och en ny socialtjänstlag lämnades över till Regeringen i slutet av 
augusti 2020. Förslaget ska ut på remiss under år 2021 och innehåller en del förändringar som påverkar vårt 
arbetssätt exempelvis kan insatser ges utan föregående behovsprövning, men kravet på kvalitét ökar. 

LSS-utredningen föreslår att den nya LSS-lagen träder i kraft den 1 januari 2022. Under hösten 2020 var 
Lidköpings kommun uttagen som remissinstans för förslaget och både VON och SAN har besvarat remissen. 

3 Verksamhetsförändringar 

GEMENSAMT/ÖVERGRIPANDE 
Ett politiskt direktiv Kraftsamling för än mer goda och jämlika livsvillkor i Lidköpings kommun lades fram februari 
2020. Direktivet innefattar ett pilotprojekt där Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg sammanförs till en 
sektor; Social Välfärd. Den nya sektorn ska arbeta på uppdrag från både social- och arbetsmarknadsnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden. Arbetet med att forma den nya organisationen och skapa gemensamma 
arbetssätt kommer pågå under 2021. 
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 Under planperioden avsätts medel för att utveckla myndighetsutövningen då biståndsbedömningen 
kräver alltmer kvalificerade utredningar. 

 Enhetschefernas uppdrag kommer att förändras genom att beredskap kväll, natt och helg införs under 
2021. 

 Välfärdsteknologi är ett utvecklingsområde för att säkra kvaliteten inom både äldreomsorg och 
funktionsnedsättning. Det sker en utveckling mot att allt mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser 
utförs i hemmet vilket kräver kunskap och kvalificerad kompetens. Intresset bland målgrupperna och 
deras anhöriga för teknikstöd som gör vardagen enklare ökar. Ekonomiska satsningar görs därför inom 
digitalisering under planperioden.  

 Vård- och omsorgsförvaltningen leder ett projekt Digital kompetens inom Vård & Omsorg i Skaraborg 
(DiVOS) för höja digitala kompetensen hos alla anställda. Projektet genomförs i samarbete med Götene, 
Vara, Essunga, Skara och Grästorps kommuner och delfinansieras av Europeiska socialfonden med 6,7 
mnkr. Projektet kommer ta i anspråk en del av Vård- och omsorgsnämndens budget för 
kompetensutveckling under 2020-2021. 

 Det är viktigt med fortlöpande kompetensutveckling som möter verksamhetens behov. Under 2020 har 
utbildning inom det digitala området prioriterats. Under planperioden behöver insatser för 
kompetensutveckling inom andra kunskapsområden, såsom psykisk ohälsa bland äldre och autism, 
lyftas fram. Anslaget för kompetensutveckling föreslås ligga kvar på samma nivå som för 2020 år. 
Kompetensutvecklingsplanen omfattar samtliga yrkeskategorier inom Vård- och omsorgsförvaltningen. 

 Anhörigstödet behöver fortsätta utvecklas. Detta gäller särskilt stödet till föräldrar som har barn med 
funktionsnedsättning. Medel riktas under planperioden för att utveckla anhörigstödet. 

 Rätten till heltid för alla medarbetare kräver alltjämt en del resurser för bland annat administration av 
personalresursen och outnyttjad överkapacitet. Under planperioden kommer det därför krävas en fortsatt 
anpassning av hur och när insatser och arbetstider förläggs över dygnet. För vissa verksamheter 
kommer samarbete över förvaltningsgränser att vara nödvändig. 

 Befolkningsprognoserna på 5-10 års sikt pekar på ett ökat antal äldre och ökade volymer inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet. Jämfört gamla prognoser är ökningen något förskjuten framåt i tiden för 
Lidköping. Det förväntas dock så småningom bli en obalans där medborgare i arbetsför ålder inte 
kommer kunna täcka behovet av arbetskraft i hela Sverige. Det är därför viktigt att fortsätta vara en 
attraktiv arbetsgivare som erbjuder heltid, kompetensutveckling och gott ledarskap. 

 Nämnden satsar under planperioden på särskilda insatser som förväntas sänka framförallt 
korttidssjukfrånvaron. 

 Vård- och omsorgsförvaltningen har en omfattande verksamhet inom hela kommunen och det är viktigt 
att denna bedrivs på ett hållbart sätt. Omställningen till en fossilbränslefri fordonsflotta behöver slutföras. 

 Nämnden har under 2019 och 2020 övertagit dagvårdsresor till personer inom demenscentrum, vilket 
fungerat bra. Lösningen permanentas och budgetväxling motsvarande 700 tkr sker därför med 
Samhällsbyggnadsnämnden i budget 2021. 

 Inga särskilda ekonomiska resurser avsätts 2021 till följd av virussjukdom Covid-19. 

 

ÄLDREOMSORG 
Bedömningen är att år 2021-2023 kommer att vara en period med en svag utveckling av volymer i 
äldreomsorgen. Viss utökning inom hemvård kommer att ske. Efterfrågan på särskilt boende kommer vara fortsatt 
låg. Antalet lägenheter i drift för särskilt boende minskas under planperioden. 

Under år 2021 ska en ny plan för sektor Social välfärd arbetas fram. Framgångsfaktorer inför framtiden är: 
fortsatta förebyggande och hälsofrämjande insatser, bra bostäder för äldre, tillgång till bra kommunikationer, ökat 
användande av modern teknik och god personalförsörjning. 

Utveckling och skapande av ett Demenscentrum pågår under planperioden vilket innebär samordning av 
kompetens och resurser i syfte att utveckla spetskompetens. 
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Översyn av nattbemanning fortsätter under planperioden och tekniska lösningar för tillsyn införs som komplement 
till personal samt i vissa fall för att kunna möjliggöra effektiviseringar. 
 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Funktionsnedsättning behöver utveckla insatserna och få en mer varierad inriktning med nya stödformer och 
boende för unga vuxna. 

En utredning har genomförts för att kartlägga det framtida behovet av bostäder för personer med funktions-
nedsättning. Boendetiden i bostäder med särskild service enligt LSS är lång. Det blir därför sällan lediga 
lägenheter i befintligt lägenhetsbestånd. Nya behov av lägenheter behöver oftast tillgodoses med nybyggnation. 
Behovet har bedömts till fem nya boendeplatser vartannat år. Nytt boende i Sjölunda startade januari 2020, 
ytterligare ett boende startar år 2021. 

Ett center för funktionsnedsättning, Bifrost, startar år 2021. En del i deras uppdrag kommer att vara att utveckla 
fritidsaktiviteter, anhörigstöd för personer med funktionsnedsättning samt erbjuda social gemenskap. 

Behov av stöd och service till barn och unga med funktionsnedsättning ökar, extra medel avsätts år 2021 för 
utveckling av korttidsverksamheten vid Grodden. Utbyggnad av lokaler pågår. 

4 Styrkort 

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma 
sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. De följs inte upp separat utan uppföljningen ingår i de uppföljningar 
som görs av verksamhetsmålen. 

Verksamhetsmålen är uppdelade i två perspektiv: "Kunden/brukaren i fokus" och "En organisation i framkant". För 
varje verksamhetsmål presenteras politiska prioriteringar som ger en vägledning till nämndernas fortsatta arbete 
och ska inte uppfattas som beslut. De politiska prioriteringarna kan komma att ändras under mandatperioden. 

Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av utvecklingen mot målet med stöd av de 
indikatorer som är framtagna för respektive mål. Den förkortning som står före mål, nyckeltal eller indikator visar 
vem som antagit det. Står det KF före så är det antaget av kommunfullmäktige. En indikator kan beröra en eller 
flera nämnder. 

Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige eller nämnden vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, 
även om kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet. Det finns inga målvärde för nyckeltal. 

I styrkortet anges det vilka nämnder som har uppföljningsansvar för ett verksamhetsmål, ”Nämnd med särskilt 
ansvar”. Dessa nämnder följer upp målet fortlöpande i nämndens delårsrapport och verksamhetsberättelse. Det 
bör dock påpekas att övriga nämnder också kan bidra till måluppfyllnaden även om man inte har ett särskilt 
uppföljningsansvar. 

I styrkortet anges vem som är uppföljningsansvarig tjänsteperson. Denna person ansvar för den sammanfattande 
redovisningen av kommunens gemensamma arbete som redovisas i delårsrapporter och årsredovisningar. 
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4.1 Vision 

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 

4.2 Strategiska mål 

 
Strategiska mål 

Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 
Lidköpingsbor.  

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.  

Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta 
sig till och från utbildning och arbete. 

4.3 Verksamhetsmål 

 

Kunden/brukaren i fokus 

KF Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa  

Politiska prioriteringar är att: 

 Öka den psykiska och fysiska hälsan framförallt för barn och ungdomar. 

  Skapa ytterligare en familjecentral i samarbete med regionen. 

 Skapa flexibla barngrupper i förskolan som utgår från barnens behov. 

 Fördela resurserna i skolan så att de utgår från barnen och ungdomarnas behov. 

 Förbättra och följa upp samordningen av de kommunala resurser som är riktade till barn och ungdomar 
som riskerar att inte klara skolan. 

 Förebygga utanförskap genom att prioritera tidiga insatser. 

 Stärka samarbetet mellan kommunen och regionen i hälsofrågor. 

Nämnd med särskilt ansvar: KS, BSN, UTN, SAN, KFN, VON 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: utvecklings- och kommunikationschef 

Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 

KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (kvinnor), % 69%  

KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (män), % 77%  

KF Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hälsotillstånd och rörelseförmåga, % 21% 17% 

 

Nytt verksamhetsmål from 2021: 
KF Kvinnor och män i Lidköping ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och 
omsorg på lika villkor 

Politiska prioriteringar är att: 

 Ohälsotalet för kvinnor ska minska. 

 Stärka möjligheterna för äldre kvinnor och män att behålla och utveckla sociala nätverk. 

 Fördelningen av vård- och omsorgstjänster ska vara jämställd och behov ska bedömas på ett jämställt 
sätt. 

 Förbättra möjligheter till social gemenskap för dem som lider av social isolering till följd av sitt vård- och 
omsorgsansvar. 
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Nämnd med särskilt ansvar: KS, SAN, VON 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: vård- och omsorgschef 

Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 

KF Upplevd trygghet i bostäder med särskild service, gruppbostad LSS, kvinnor, %  55% 

KF Upplevd trygghet i bostäder med särskild service, gruppbostad LSS, män %  67% 

KF Upplevd trygghet i bostäder med särskild service, servicebostad LSS, kvinnor, %  52% 

KF Upplevd trygghet i bostäder med särskild service, servicebostad LSS, män, %  62% 

 

KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet   

Politiska prioriteringar är att: 

 Öka användningen av förnyelsebar energi för att nå målet om fossilfrihet 2045. 

 Underlätta för medborgare att göra miljömässigt hållbara val. 

 Utveckla kommunens samhällsplanering ur ett miljöperspektiv. 

 Utveckla det interna miljöarbetet så att kommunen blir en förebild. 

 Stärka dialogen med Trafikverket och det delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) för att driva på för en bättre 
kollektivtrafik och säkra cykelvägar för alla kommunens invånare. 

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga exklusive överförmyndarnämnden 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: utvecklings- och kommunikationschef 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2023 

KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att 
kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt 

 61 64 

KF Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-
ekv/inv 

5.52  5.10 

KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i kommunens verksamhet, 
% 

  100.0% 

KF Utsläpp av växthusgaser som livsmedel, som har inhandlats till 
verksamheterna i Lidköpings kommun, har gett upphov till, kg CO2-
ekvivalenter per kg livsmedel 

  2.0 

2017 var det 5.79 ton CO2-ekv/inv utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser. 

 

En organisation i framkant 

KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och 
servicegrad  

Politiska prioriteringar är att: 

 Skapa en långsiktigt effektiv organisation inom personal-, ekonomi- och kommunikationsfunktionerna med 
avseende på kostnader, kvalitet och service till kommuninvånaren. 

 Skapa en långsiktigt kvalitetsdriven organisation med transparens och återkoppling. 

 Öka servicenivån och effektivisera arbetet med hjälp av digitalisering. 

 Öka dialog och samsyn mellan förvaltningarna och ett större fokus på ett processinriktat arbetssätt, för att 
skapa samordningsvinster. 

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga 
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Uppföljningsansvarig tjänsteperson: kommundirektör 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2023 

KF Andel verksamhetsmål i KF:s styrkort med positiv utveckling, %   100% 

KF Budgetföljsamhet +/-, % -0.1% -0.7% 1.0% 

KF Medarbetarengagemang, HME   83 

VON Väntetid till särskilt boende, antal dagar 19 41 30 

VON Personalkontinuitet hemtjänst, antal personal 12 12 10 

VON Brukarbedömning hemtjänst - Bemötande, % 98% 98% 98% 

VON Brukarbedömning hemtjänst - Trygghet, % 94% 94% 94% 

VON Brukarbedömning särskilt boende - Bemötande, % 96% 98% 96% 

VON Brukarbedömning särskilt boende - Trygghet, % 95% 97% 95% 

VON Brukarbedömning gruppbostad LSS - Inflytande, %  80% 90% 

VON Brukarbedömning servicebostad LSS - Inflytande, %  93% 95% 

VON Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Inflytande, % 76%  80% 

Könsindelad Kön Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2023 

KF Sjukfrånvaro, % Alla 7.8% 7.4% 5.8% 

KF Sjukfrånvaro, % Kvinnor    

KF Sjukfrånvaro, % Män    

 

KF Lidköpings kommuns verksamheter utnyttjar lokalerna på ett effektivt sätt  

Politiska prioriteringar är att: 

 Arbeta utifrån ett kommungemensamt lokalförsörjningsprogram. 

 Förvalta kommunens fastigheter under en förvaltning. 

 Utreda behovet av gemensam drift av anläggningar. 

Nämnd med särskilt ansvar: SEN, KFN, UTN, BSN, VON, SBN, SAN 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: chef Service 

Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 

KF Andel utnyttjade kvadratmeter lokaler i förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning   

KF Avvikelse mellan behov i aktuell lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/-, %   

 

KF Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och närproducerade livsmedel  

Politiska prioriteringar är att: 

 Öka inslagen av lokalproducerade säsongsprodukter i mat tillagad i kommunens kök. 

 Eftersträva en balans mellan ekologiskt och lokalproducerat vid inköp av råvaror till kommunens 
verksamheter. 

 Fastställa vilka varor som är särskilt viktiga att välja ekologiskt eller lokalproducerat. 

Nämnd med särskilt ansvar: KS, SEN, KFN, UTN, BSN, VON, SAN 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: chef Service 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2023 

KF Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden 
livsmedel (mätt i kr) handlat av grossist, % 

  40.0% 
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KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov  

Politiska prioriteringar är att: 

 Anpassa bemanningen till de behov som finns på kort och lång sikt. 

 Stärka det sociala ansvarstagandet genom att öka andelen anställda som är funktionsnedsatta eller 
tillhör andra grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 

 Stärka personalens möjligheter till kompetensutveckling och möjliggöra kompetensväxling. 

 Utveckla arbetsvillkor för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

 Ta vara på utbildningsnämndens resurser för att säkerställa kommunens kompetensförsörjning. 

Nämnd med särskilt ansvar: samtliga exklusive miljö- och byggnämnd 

Uppföljningsansvarig tjänsteperson: personalchef 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2023 

KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)   3.8 
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5 Ekonomi  

5.1 Driftbudget 

Driftbudget, nämnd 
 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Utgångsläge från SPB 2020-2022 719 330 728 165  

Utgångsläge 2023   726 754 

Uppräkning intäkter 2%   -2 540 

Kostnadsjustering inflation 2%   2 396 

Justering interna hyror -1 041 -191 1 287 

Justering interna hyror pga komponent   507 

Ändrad uppräkningsmetod för köp av Kost 249 170 704 

Målgruppspeng -1 276 -1 390 7 198 

Beslutad budget 2021, plan 2022-2023 717 262 726 754 736 306 

 

Driftbudget, nettokostnad 
 Bokslut  

2018 
Bokslut  

2019 
Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter 134 900 132 100 125 000 127 000 127 000 127 000 

Kostnader -813 800 -844 200 -841 951 -844 262 -853 754 -863 306 

Nettokostnad -678 900 -712 100 -716 951 -717 262 -726 754 -736 306 

 

Driftbudget, per verksamhet 
 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Övergripande förvaltning -30 000 -30126 -26193 -26547 

Hela staden äldre & funktionsnedsatta 217 000 217000 217000 217000 

Gamla Staden äldreomsorg 195 295 196088 198947 200853 

Nya staden äldreomsorg 169 000 169000 170000 172000 

Funktionsnedsatta* 164 000 165300 167000 173000 

     

Summa nettokostnad 715 295 717 262 726 754 736 306 

 

 

Konsekvenser av beslutad budgetram 

Allmän kommentar till driftbudgetförslaget 

Vård- och omsorgsnämnden bedriver verksamhet för kommuninvånare med behov av stöd och service på grund 
av behov, ofta kopplade till olika funktionsnedsättningar, sjukdomar, otrygghet och/eller vid servicebrister i 
samhället. Förvaltningens budget är beräknad med tillägg av medel för att ta hand om den utökning som sker av 
just dessa grupper kommuninvånare. När samma utrymme tas bort i besparingar, ställer det krav på omställning 
och flexibilitet. Särskilt kombinationen av att behöva krympa sin verksamhet, öka intäkterna varje år och 
dessutom ge fler stöd och service är svårt. En av de största svårigheterna är att passa in den förändringen i 
exakta budgetår. 

Utvecklingen just nu är i förändring, med den snabbare utskrivningen från sjukhus. Det märks i en ökad 
omsättning av personer med kortare och mer föränderligt behov av stöd och service, företrädesvis i stödet som 
ges i hemmet. Någon gång innan 2030 kommer antalet som ges stöd att öka och det kommer ta ett realt större 
utrymme ekonomiskt än idag. I den nu planerade perioden finns en viss förskjutning av dessa större rörelser i 
befolkningsförändringen framåt i tiden, med ett eller ett par år. Därför finns goda möjligheter att klara perioden 
2021-2023  inom nu lagd budgetram. 

För att klara budget i balans 2021-2023 krävs att två delar faller på plats, dels att 2020 är i balans, dels att 
effektiviseringar genomförs 2020 inför 2021. Nämnden har arbetat aktivt med att lägga förändringsarbetet tidigt i 
planeringsprocessen. De åtgärder som ger balans 2020 genomfördes sent 2019 och åtgärderna för budget i 
balans 2021 genomförs under 2020. Arbetssättet ger grundförutsättningar för att finansiera utökning av 
verksamhet till funktionsnedsatta samt fortsatt omställning avseende stöd i ordinärt boende. 

Under planperioden behövs ökad finansiering till hemvård och verksamheten för funktionsnedsatta. Inom 
funktionsnedsättning har för planperioden avsatts extra medel för personlig assistans för att klara statens 
förändrade tillämpning. Behoven av stöd till Barn & Unga och boende ökar, resurser styrs dit för att täcka ökade 
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behov. Vård- och omsorgsnämnden omfördelar resurser (46 mnkr), effektiviseringar (+23,5 mnkr) och utökningar 
(22,8 mnkr) är nu inplanerade och lägger en budget i balans för 2021. 

 

5.2 Volymutveckling 

 
Vård- och omsorgsnämnden Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budget Plan Plan 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Äldre med service          

Volymutveckling          

Antal särskilt boendelght i drift 430 425 396 384 379 385 385 385 385 

Antal bist bed hemv 780 773 764 748 755 765 770 775 775 

Funktionshindrade med service          

Volymutveckling          

Antal LSS 375 375 376 379 386 400 400 400 400 

Antal SOL, inkl boendestöd 192 80 60 73 71 40 30 20 20 

5.3 Nyckeltal 

 
Vård- och omsorgsnämnden Utfall Utfall Utfall Budget Budget Plan Plan 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Äldre med service        

Nyckeltal        

Andel intäkter av omsättning % 16,0 16,5 15,6 16 16,0 16,0 16,0 

Andel med insats jämfört riket, % 105 97 97 98 97 96 95 

Kostnad jämfört riket, % 100 100 99 98 97 96 95 

Antal år i särskilt boende 2,17 2,48 2,38 2,20 2,00 1,90 1,90 

Antal år i hemvård 2,32 2,34 2,29 2,30 2,30 2,30 2,30 

Timmar hemvård/person o månad, årsgenomsnitt 53,40 47,81 53,35 53,35 53,35 53,35 53,35 

VON Andel heltidsanställda, % Kolada N20206 89 91 92 93 93 93 93 

VON Andel heltidsarbeteande, % Kolada N20209 55 57 58 65 65 65 65 

VON Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, % Kolada N20900 6,1 2,6 1,3 0 0 0 0 

Funktionshindrade med service        

Nyckeltal        

Andel med insats jämfört riket, % 115 115 109 108 107 106 105 

Kostnad jämfört riket, % 107 102 102 101 101 100 100 

VON Nettokostnadsavvikelse LSS, % Kolada N28018 -0,2 2,6 0,5 2,60 2,40 2,30 2,20 

5.4 Investeringsbudget 

 
Vård- och omsorgsnämnden Total 

invest. 
utgift 

Budget 
2020 

Nytt 
förslag 

2020 

Plan 
2021 

Nytt 
förslag 

2021 

Plan 
2022 

Nytt 
förslag 

2022 

Inventarier 14400 5400 4800 5400 4800 5400 4800 

Summa 14400 5400 4800 5400 4800 5400 4800 

 


