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1. Inledning
1.1 Ordförande har ordet
Varje individ är betydelsefull och framtidens Haninge bygger vi tillsammans. Vi står inför
ett antal stora utmaningar som kräver ett långsiktigt ansvarstagande och samverkan för att
lägga grunden för trygghet, utveckling, välfärd och frihet. Haninge ska vara en kommun
präglad av framtidstro, öppenhet, humanism och demokrati, med en skola där varje elev
ges möjlighet att växa, ett starkt näringsliv, ett rikt kultur- och föreningsliv samt ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Haninge ska vara en välkomnande kommun. Här ska människor kunna utvecklas.
Haninge växer och om bara ett par år beräknas vi passera hundra tusen invånare. Det är
en spännande utveckling, men växer man som Haninge nu gör, medföljer också högre
krav på en ansvarsfull politik. Vår uppgift är att säkerställa att välfärden inte halkar efter,
utan att vi inom alla dess områden tvärtom hänger med i den snabba utvecklingen. Vår
beredskap är idag god för att möta de ökade behov som finns av platser på vård- och omsorgsboenden.
Äldreomsorgen är en av välfärdens hörnstenar. Vi lever allt längre och äldreomsorgen är i
ständig förändring. Den blir alltmer individanpassad, sätter människan i större fokus och
det är en utveckling vi är stolta över. I grunden handlar det om att få åldras med värdighet
och därför är respekt och hänsyn två ledord som ska genomsyra hela vår verksamhet.
Medarbetarna i våra verksamheter ska ges rätt förutsättningar för att kunna bemöta de
äldre på ett så bra sätt som möjligt och det handlar också om att tillgodose att vår äldreomsorg får de resurser den behöver för att fortsätta att hålla en god kvalitet.
I Haninge är det därför av största vikt att vi i takt med att vi blir fler invånare, som lever
allt längre, säkerställer att tillgängligheten i äldreomsorgen även fortsättningsvis är god.
Det handlar om förebyggande insatser, att bryta isoleringen bland äldre och stötta våra
pensionärsföreningar och dagverksamheter, men också att ge personalen rätt verktyg i sitt
dagliga arbete. Att med hjälp av välfärdsteknik frigöra resurser, men utan att det för den
skull ersätter den mänskliga kontakten, utan tvärtom underlättar den.
Martin Strömvall (KD)
Ordförande i äldrenämnden
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1.2 Nämndens ansvarsområde
Äldrenämnden ansvarar för kommunens vård och omsorg till personer över 65 år. Vården och omsorgen utövas i form av förebyggande verksamhet, seniorboende, dagverksamhet, hemtjänst, korttidsboende och vård- och omsorgsboende. För mer information
om äldrenämndens ansvar, se Reglemente för äldrenämnden.

1.3 Lagstiftning inom nämndens område
Äldrenämndens verksamhet är framför allt reglerad i socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen med tillhörande förordningar och föreskrifter. Härutöver finns det ett antal lagar och förordningar som styr övrig verksamhet inom exempelvis bostadsanpassning
och riksfärdtjänst. Äldrenämnden berörs också av bestämmelser i bl.a. Offentlighets- och
sekretesslagen, Dataskyddsförordningen, arkivlagen, lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk m.fl.
Äldrenämndens verksamhet regleras också i ett antal styrdokument, såsom exempelvis
Reglemente för äldrenämnden som bl.a. reglerar nämndens ansvarsområden. Alla nämndens
styrdokument finns på kommunens hemsida eller på intranätet.

2. Förutsättningar
2.1 Politisk plattform för 2019–2022
Mittensamarbetet har kommit överens om en politisk plattform med fyra utgångspunkter
som ska styra den politiska viljan under mandatperioden. Det är
• Ett Haninge som är öppet och demokratiskt
• Ett Haninge som är ekologiskt hållbart
• Ett Haninge som fortsätter att utvecklas
• Ett Haninge som håller ihop.
Den politiska plattformen innehåller ett stort antal åtgärder som ska göras under mandatperioden. Åtgärderna är av olika karaktär, handlar både om konkreta aktiviteter eller mer
omfattande utredningar. Vissa åtgärder ingår i kärnverksamheten (grunduppdragen) och
förbättras löpande. För andra åtgärder krävs ett politiskt beslut för att arbetet ska starta.
Det finns även åtgärder som omfattas av de strategiska målen i mål och budget, eller som
redan pågår som följd av tidigare uppdrag.
Alla åtgärder som nämnden ansvarar för ska integreras i förvaltningens ordinarie verksamhetsplanering.
Arbetet med åtgärderna i den politiska plattformen följs upp i den ordinarie uppföljningen för mål- och resultatstyrningen, dvs i delårsrapporter och årsredovisning. Redovisningen omfattar status och resultat för åtgärderna. En del åtgärder kan komma att ingå i
den årliga kvalitetsberättelsen till nämnden eller bolaget.
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För äldrenämnden är nedanstående åtgärder i den politiska plattformen av stor betydelse:
• Förutsättningar för att införa en äldreboendegaranti för personer över 85 år ska utredas
• Kommunen ska införa en utevistelsegaranti på de kommunala vård- och omsorgsboendena
• Antalet sociala aktiviteter för äldre på kommunens äldreboenden ska öka under
mandatperioden
• Kommunen ska utveckla särskilda kultur- och fritidsinsatser till äldre med syfte att
bryta isolering och ensamhet
• Kommunens lokaler ska tillgänglighetsanpassas och öppnas upp så att människor
kan röra sig oavsett funktionsförutsättningar
• Ordinarie personal inom äldreomsorgen ska i högre grad avlastas för att kunna ge
mer tid till brukare
• Samarbetet med pensionärsorganisationerna och organisationer för personer med
funktionsnedsättning ska utvecklas
• Möjligheten att införa matkasse inom hemtjänsten ska utredas
Ett av uppdragen i den politiska plattformen är att utreda möjligheten att införa en äldreboendegaranti för personer som är 85+. Emellertid har detta redan blivit utrett av äldreförvaltningen. Det finns ingen juridisk grund att bevilja vård- och omsorgsboende enbart
p.g.a. av ålder. Däremot infördes ny lagstiftning 2 april 2019 som gör det möjligt att bevilja s.k. trygghetsboende som ny biståndsbedömd insats.
Det är av strategisk betydelse för äldrenämnden att trygghetsboenden inrättas och att insatsen införs i Haninge kommun. Status i frågan under T2 2019 är dels att Haninge Bostäder har fått i uppdrag av sin styrelse att teckna avtal med äldreförvaltningen gällande uppförande av ett trygghetsboende. KS har även 2019 beslutat genomföra en utredning om
förutsättningarna för införande av trygghetsboende. Det kan inte uteslutas att införande
av trygghetsboende medför en ökad kostnad för äldreförvaltningen.
En annan viktig åtgärd av strategisk betydelse är att ”Ordinarie personal inom äldreomsorgen ska i högre grad avlastas för att kunna ge mer tid till brukare”. Äldreförvaltningen har tolkat detta som att göra en satsning på s.k. serviceteam. Bakgrunden till denna
satsning är att vi står inför en besvärande brist på undersköterskor. Vi vill därför specialisera arbetsuppgifterna så att undersköterskorna främst fullgör arbetsuppgifter som kräver
denna kompetens, samtidigt som serviceuppgifter överlåts till vårdbiträden och andra som
saknar undersköterskekompetens. Genom denna specialisering kan man dels hantera bristen på undersköterskor, dels kunna skapa instegsjobb för bl.a. nyanlända och andra som
står utanför arbetsmarknaden. Detta har högsta betydelse för landets statsfinanser och
ökar graden av integrering. Breddinförande av serviceteam planeras till 2020.

2.2 Viktiga faktorer för nämnden
I detta avsnitt beskrivs kortfattat ett antal kritiska faktorer som påverkar nämndens verksamhet. Det yttrande som äldrenämnden avlämnat till kommunfullmäktiges förslag till
budgetdirektiv utgör underlag. Yttrandet kan därmed studeras för den som vill ta del av
en mer detaljerad beskrivning.
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2.2.1 Efterfrågan på insatser
Efterfrågan på insatser är en faktor med avgörande betydelse för nämndens verksamhet.
Antalet invånare över 65 är styrande för efterfrågan, men även åldersfördelningen inom
målgruppen.
Nuvarande befolkningsprognos fram till 2027 visar på en ökning till 15 580 eller med 15,5
procent jämfört med 2017, vad gäller antal invånare 65 år eller äldre. Bedömningen är
dock att behovet av insatser kommer att öka betydligt mer. En viktig anledning är att hela
befolkningsökningen rör intervallet 75 år och äldre, som ökar med knappt 50 procent från
2017 till 2027.
I åldersgrupperna 80 år och äldre är ökningen samma period drygt 79 procent. En 80åring idag är i genomsnitt friskare än 80-åringarna för 10 eller 15 år sedan. Men det innebär inte att den genomsnittlige individen kommer att kräva mindre insatser, tvärtom kan
det innebära mer insatser under flera år, men i ett senare skede av livet.
Med förskjutningen mot de allt äldre åldersintervallen kommer andelen som bor i ett parförhållande att minska kraftigt. Därmed förutspås en ökad efterfrågan på kollektivt boende.
Att bedöma hur efterfrågan kommer att fördelas mellan insatser i ordinärt boende och
vård- och omsorgsboende och exakt när ökningen kommer är nästan omöjligt. Snabba
omslag vad gäller behovet av hemtjänst, dagverksamhet och boende kan innebära personalbrist vid uppgång eller övertalighet vid nedgång av behovet.

2.2.2 Lagändringar
Lagstiftningens utformning är en viktig faktor som styr verksamheten och lagändringar
kan innebära förändrade förutsättningar
Nedan beskrivs kortfattat lagändringar av betydelse för äldrenämndens verksamhetsområde. I nämndens yttrande till kommunfullmäktige budgetdirektiv anges därutöver ett antal betänkanden från statliga utredningar (SOU), med relevans för äldrenämndens verksamhet.
Införande av en ny boendeform för äldre
Det ska bli lättare för gamla som är för friska för ett vanligt äldreboende att få en bostad
med omsorg och service. Regeringen har beslutat om en ny särskild boendeform, så kallat
biståndsbedömt trygghetsboende. Den 2 april 2019 trädde den nya lagen i kraft.
Kommunstyrelsen har beslutat utreda förutsättningarna för trygghetsboende. Haninge
Bostäder har fått i uppdrag av sin styrelse att teckna avtal med äldreförvaltningen avseende byggnation och förhyrning av trygghetsboende.
Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop.
2016/17:106)
Den 1 januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård (prop. 2016/17:106) i kraft. Förändringen syftar bl.a. till att den enskilde inte ska
vistas längre än nödvändigt på sjukhus.
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Mot bakgrund av förändringen utarbetas under 2019 en ny överenskommelse fram mellan
kommunerna i Stockholms län och region Stockholm. I överenskommelsen föreslås att
kommunens betalningsansvar infaller 3,5 dagar efter att behandlande läkare bedömt att
patienten är utskrivningsklar från den somatiska vården och 5 dagar avseende den psykiatriska vården. Hittills har 5 respektive 30 dagar gällt. En konsekvens av den föreslagna
överenskommelsen är att kommunen måste bemanna med biståndshandläggare under
storhelger.
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Förändringar har under 2019 beslutats avseende lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Till förändringarna hör att en större del av äldreomsorgens verksamhet ska kunna erbjudas på minoritetsspråk och att äldreomsorgen ska beakta äldres
behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
Tillgänglighet och den nya funktionshinderpolitiken
Riksdagen antog i november (2017) regeringens förslag till ny funktionshinderspolitik.
Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i
samhället för personer med funktionsnedsättning. Vidare presenterades fyra mål som arbetet ska inriktas mot:
• principen om universell utformning*,
• befintliga brister i tillgängligheten,
• individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och
• att förebygga och motverka diskriminering.
*Samhället ska utformas så att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika
villkor som den övriga befolkningen.

2.2.3 Välfärdsteknik
Förmågan att tillämpa välfärdsteknik utgör en faktor av betydelse för såväl verksamhetens
kvalitet som dess kostnader.
Under perioden fram till 2020 kommer förutom eventuellt nya IT-stöd för verksamhetens
processer, även viss välfärdsteknik implementeras, som tillsyn med hjälp av t.ex. bildteknik, sensorer och olika typer av larm.

2.2.4 Kompetensförsörjning
En av de allra viktigaste faktorer som styr förutsättningarna för nämndens verksamhet är
tillgången till kompetent personal. Under de kommande tio åren förutspås en kraftig volymutveckling av verksamheten samtidigt som en betydande andel befintlig personal beräknas uppnå pensionsålder, ca 17% perioden 2020-2026. Totalt kommer det finnas ett
behov av nyrekrytering inom äldreomsorgsverksamheten på minst 75-100 anställda/per år
de kommande tio åren. Beräkningen avser äldreomsorgen totalt i kommunen oavsett utförare.
Det finns redan idag betydande svårigheter att rekrytera flera högskoleutbildade yrkeskategorier som exempelvis sjuksköterskor och biståndshandläggare. Det senaste året har
förvaltningen även fått svårigheter vad gäller underlaget vid rekrytering av undersköterskor och erfarna vårdbiträden.
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Under 2019-2020 kommer äldreförvaltningen att lägga tid och avsätta personalresurser på
att arbeta med en kompetensförsörjningsplan för att på bästa sätt vara förberedda för den
kompetensutveckling som kommer att vara nödvändig för att trygga välfärden.
Sjukfrånvaron är betydelsefull när det gäller verksamhetens rekryteringsbehov och kostnader. Sjukfrånvaron beskrivs närmare under avsnitt 5.3 Attraktiv arbetsgivare.

2.2.5 Lokaler
Tillgången till lokaler är en faktor som i stor grad styr verksamhetens förutsättningar.
Framförallt det ökande platsbehovet på vård- och omsorgsboende, samt utökningen av
enheter inom dagverksamhet med demensinriktning innebär ett utökat lokalbehov. Även
inom köksverksamheten innebär behov av förhöjd kapacitet ett utökat lokalbehov.
Behovet av nya lokaler och anpassning av befintliga redovisas mer i detalj i lokalresursplanen.

2.2.6 Statsbidrag
Statsbidrag tillhör de ekonomiska faktorer som inverkar på verksamhetens förutsättningar. Statsbidraget till utökad bemanning inom äldreomsorgen har under perioden
2015-2018 använts till bland annat förstärkt nattbemanning på vård- och omsorgsboende
och till nattpatrullen inom hemtjänsten. Det har även använts till förstärkning av hemtjänstorganisationen både på enhetschefssidan och vad gäller vårdbiträden och undersköterskor.
I dagsläget är det oklart om någon liknande form av statsbidrag kommer att finnas de
närmaste åren. Detta innebär ett stort intäktsbortfall för äldreomsorgen i Haninge kommun på cirka 10 mnkr/år.
Intresset för att bygga trygghetsbostäder påverkas av möjligheter till statliga bidrag eller
subventioner, även här råder i dagsläget en stor osäkerhet om vilka villkor som kommer
att gälla de närmaste åren.

2.3 Aktuellt om ekonomi och verksamhet
I delårsrapport II för 2019 års verksamhet redovisar äldreförvaltningen en årsprognos
som pekar på balans i ekonomin för äldrenämnden vid årets slut. Inom äldreförvaltningens egen utförarverksamhet redovisas underskott på drygt 10 mnkr under tertial I och II
2019.
Äldreförvaltningens bedömning är att den egna utförarverksamhetens underskott kan
minska till 4,5 mnkr till årets slut. Underskottet inom egen utförarverksamhet vägs upp av
överskott på beställarsidan, överskottet på beställarsidan uppgår till drygt 13 mnkr under
tertial I och II. Överskottet på beställarsidan beror i första hand på lägre kostnader för
köp av korttidsplatser. Antalet placeringar på korttidsboende har minskat jämfört med föregående år. Till överskottet bidrar också att behovet av dagverksamhet med inriktning
mot demenssjuka inte har ökat i samma omfattning som beräknat. Behovet av hemtjänstinsatser fortsätter att öka, men ökningstakten har dämpats något. Hela delårsrapport
II 2019 finns i äldrenämndens nämndhandlingar till sammanträdet 2019-09-18.
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2.4 Intern kontroll
Äldrenämnden ansvarar för att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen ska vara en
integrerad del av det vardagliga arbetet. Den vävs in i och berör många delar och processer i verksamheten. Det handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i
verksamhet och ekonomi.
Kommunfullmäktiges strategiska politiska mål förtydligar politiska prioriteringar. Lagstyrd
verksamhet och verksamheternas grunduppdrag ingår inte i politiska mål, vilket ställer
ökade krav på löpande uppföljning och förbättring. Vid löpande uppföljning av t.ex. verksamheternas nyckeltal och styrdokument kan brister identifieras som har betydelse för
den interna kontrollen.
Kommunstyrelsen, nämnder och bolagen ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Äldrenämnden antog 2019 års interna kontrollplan vid
sammanträdet 2019-04-24. Den interna kontrollplanen är ett hjälpmedel för att uppnå
mål, regelverk och grunduppdrag. Enligt planen kontrolleras att utvalda rutiner och processer fungerar som de ska. Den följs upp och återrapporteras i samband med delårs- och
årsredovisning.

2.5 Förvaltningens organisation
Äldreförvaltningen är organiserad i fyra avdelningar och en stab vars främsta funktioner
är att stödja förvaltningsledningen och avdelningarna samt genomföra utredningar:
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3. Fullmäktiges målområden och mål för 2020-2022
Haninge har två målområden för ett gott liv i Haninge; Miljö och samhälle respektive Medborgare.

Målområdet Medborgare har fokus på medborgarnas intressen så att de upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och åldras i Haninge. Det är viktigt med ett gott bemötande med våra medborgare, då kommunen levererar välfärd och service.
Målområdet Miljö och samhälle handlar om att skapa ett ekologiskt och socialt hållbart
samhälle både för dagens och kommande generationers medborgare, besökare, näringsliv
och föreningsliv.
Utgångspunkt för Strategi och budget
Mål och budget 2020–2021 är utgångspunkten för Strategi och budget. Enligt Mål och
budget ska nämnder och bolag i första hand använda resultatindikatorer för styrningen,
antingen fullmäktiges (om nämndens/bolagets verksamheter kan påverka) eller välja egen
resultatindikator som verksamheterna kan påverka.
Den politiska plattformen anger övergripande inriktning som ger vägledning för nämndens prioriteringar.
Om det inte finns relevant indikator inom nämndens eller bolagets verksamheter används
strategier. Strategi är en övergripande prioritering eller inriktning för att nå målet. Strategi
gäller för mandatperiod. För vissa mål finns det kommunövergripande strategier i långsiktiga styrdokument som kan påverka. Exempel är klimat- och miljöpolitiskt program. Antal
strategier bör vara 1-2 per mål för att få tydligare prioritering.
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I detta avsnitt finns de mål som nämnden/bolaget ansvarar för. I målen anges fullmäktiges resultatindikatorer, eventuellt nämndens egen resultatindikator och en kort beskrivning av nämndens prioriteringar.

3.1 Målområde Miljö och samhälle
Mål 1. I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant
Haninge bidrar till renare luft, marker, vatten och giftfria miljöer. Fossilfria resor och
transporter i kommunen ska öka. På längre sikt (år 2025) ska kommunens resor och
transporter vara fossilfria enligt det klimat- och miljöpolitiska programmet. Alla resor i
Haninge som geografiskt område ska vara fossilfria år 2030. Naturvärden, biologisk
mångfald och ekologiska spridningssamband ska skyddas och utvecklas. Kommunens
verksamheter ska utgå ifrån ett tydligt ekologiskt hållbarhetsperspektiv.
I tabellen nedan anges förslag på resultatindikator för äldrenämnden. Äldreomsorgens
verksamheter förbrukar en betydande mängd livsmedel. Genom val av ekologiska livsmedel, bedöms förvaltningen således kunna vara med och bidra till biologisk mångfald samt
renare marker, vatten och giftfria miljöer.
Ansvariga för målet är samtliga nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har en samordnande roll.
Resultatindikatorer

Utfall
2016
30%

Utfall
2017
28%

Utfall
2018
26%

Utfall
2019

Mål
2022
40%

Andel inköpta ekologiska
livsmedel*
*till och med 2019 har procentandel baserats på kostnad. Från 2020 ändras till andel av kg.
Avseende KF-indikator andel inköpt fossilfritt bränsle
Kommunens användande av fossilfritt bränsle, kan betraktas som en indikator som i än
högre grad än val av livsmedelsinköp, inverkar på kommunens uppfyllelse av mål 1.
Inom mål 1 mäter kommunstyrelseförvaltningen resultatindikatorn andel inköpt fossilfritt
bränsle inom kommunen i dess helhet. Äldreförvaltningen använder bränsle inom hemtjänsten. Eftersom det i första hand är fordonsenheten som har påverkansmöjlighet vad
gäller måluppfyllelse, är indikatorn dock inte tillförd äldrenämndens strategi- och budget.
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3.2 Målområde Medborgare
Mål 3. I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet
Medborgaren ska känna sig trygg i Haninge oavsett var i kommunen man bor, bakgrund
och ålder. För att skapa trygghet ska kommunal omsorg erbjudas när behov uppstår. Insatser utformas utifrån medborgarens egna förutsättningar. Äldre har tillgång till god omsorg med bibehållet oberoende. Multisjuka, ofta äldre personer, ställer höga krav på fungerande samverkan inom kommunen och med regionen.
I tabellen nedan anges förslag på resultatindikatorer för äldrenämnden. De utgörs till stor
del av andel svarande på Socialstyrelsens årliga kundundersökning inom ett antal frågor,
som angett något av de två svarsalternativ som indikerar kundnöjdhet. Resultatindikatorerna rör de äldres uppfattning av personalens bemötande och upplevd trygghet inom särskilt boende för äldre och ordinärt boende. De bedöms ha stor relevans för kommunens
mål att medborgarna ska vara trygga oavsett skede i livet.
De äldres upplevda trygghet avgörs inte enbart av i vilken utsträckning god omsorg erbjuds som är anpassad efter den enskildes behov. Precis som för personer i övriga åldrar
är känslan av trygghet även beroende av den upplevda risken att bli utsatt för brott och
förekomst av ordningsproblem i offentlig miljö.
KF-indikatorn trygghetsindex utgår från intervjuer med ca 1500 personer i kommunen i
olika åldrar. De ombeds ange graden av trygghet inom en rad olika delområden vilka bl.a.
omfattar förekomst av skadegörelse, den upplevda risken att bli utsatt för brott i offentlig
miljö, inbrottsrisk och polisens engagemang vad gäller olika typer av problem i närområdet. De svarande bedömer varje delområde utifrån en 6-gradig skala. Det s.k. indexvärdet
utgör det samlade genomsnittet av samtliga svarandes bedömning. Ju lägre värde desto
större upplevd trygghet.
Samtliga förvaltningar medverkar i olika grad till måluppfyllelse avseende KF-indikatorn
trygghetsindex. Äldreförvaltningen bistår genom medverkan i trygghetsfrämjande arbetsgrupper. På detta vis delges arbetsgrupperna insikt om frågeställningar som är betydelsefulla vad gäller att främja de äldres trygghet. Utöver representanter från övriga förvaltningar medverkar bl.a. polisen samt leverantör av kollektivtrafik.
2018 års trygghetsmätning utvisade ett märkbart försämrat indexvärde i jämförelse med
föregående mättillfälle. Mätningen visade bl.a. en utbredd upplevelse av otrygghet i samt
till och från kollektivtrafik. En naturlig prioritering i det kommungemensamma trygghetsfrämjande arbete där äldreförvaltningen medverkar, är därmed att utveckla och stärka
processer som leder till ökad trygghet, exempelvis i Jordbro.
Nästa mättillfälle infaller 2020. Avseende målvärde för 2022 har detta ännu inte definierats av kommunfullmäktige.
Ansvariga för målet är alla nämnder och bolag.
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Resultatindikatorer
KF Trygghetsindex, lokal
mätning (ej SCB)
Brukarbedömning särskilt
boende äldreomsorg - bemötande, andel (%) *
Brukarbedömning särskilt
boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) **
Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - bemötande,
andel (%) ***
Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg - trygghet, andel
(%) ****

Utfall
2016
2,3

Utfall
2017
-

Utfall
2018
1,6

Utfall
2019

Mål
2022

96

93

93

92

96

91

84

87

86

90

98

99

97

96

99

83

86

85

85

89

*Andel svarande som antingen angett att personalen på äldreboendet alltid eller oftast
brukar bemöta dem på ett bra sätt.
**Andel svarande som antingen angett att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att
bo på äldreboendet.
***Andel svarande som antingen angett att personalen inom hemtjänsten alltid eller oftast
brukar bemöta dem på ett bra sätt.
****Andel svarande som antingen angett att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt
att bo hemma med stöd från hemtjänsten.

4. Strategiska Uppdrag
Strategiska uppdrag ska utgå ifrån politiska prioriteringar och ska komplettera kommunfullmäktiges mål. Uppdrag ska ha ett tydligt syfte eller problem som ska lösas. Uppdrag
ska inte avse verksamhet av löpande karaktär eller sådant som styrs av lagkrav. Det ska
inte handla om mindre uppdrag som egentligen är en aktivitet under ett år. Uppdrag bör
ges i början av mandatperioden. De ska genomföras under mandatperioden eller under en
kortare tid.
I Mål och budget 2020-2021 har kommunstyrelsen fyra uppdrag, inga nya uppdrag till
nämnderna. Under löpande år kan fullmäktige ge kommunstyrelsen och nämnder nya
uppdrag.
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5. Kvalitetsstyrning
För att kommunens strategiska, politiska mål ska uppfyllas och få effekt krävs att kärnverksamheterna fungerar. Kärnverksamheten måste genomföras med hög kvalitet och
god effektivitet. I bilden nedan symboliseras kärnverksamhet i pilen Kvalitet och resurser.
Kvalitet och resurser består av flera gemensamma delområden som beskrivs nedan.
Nämnden kan också lägga till egna kvalitetsområden.
Varje förvaltning och bolag ska redovisa kvalitetsresultat i en årlig kvalitetsberättelse som
redovisas i årsredovisningen. Kvalitetsberättelsen ska kopplas till detta avsnitt i strategi
och budget, t.ex. genom att återrapportera per område. Om djupare analyser krävs, t.ex.
av nyckeltal som publiceras sent, ska detta redovisas senast den 31 maj året efter.
Äldreförvaltningens rapportering till äldrenämnden sker enligt följande:
• Kvalitetsrapport på årlig basis
• Patientsäkerhetsrapport på årlig basis
• Resultat av verksamhetsuppföljning på årlig basis
• Tertialvis rapportering gällande det systematiska förbättringsarbetet inom förvaltningen

5.1 Systematisk kvalitets- och verksamhetsutveckling
Systematisk kvalitets- och verksamhetsutveckling innehåller både gemensamma delar, till
exempel processöversyner och digitalisering, men också specifika krav på kvalitetsledningssystem utifrån lagstiftning eller andra styrdokument.
Inom äldreförvaltningen bedrivs ett mycket aktivt förbättringsarbete med stöd av förvaltningens stab. Det pågår en process för att vässa det lagstyrda systematiska förbättringsarbetet, numera länkat till verksamhetsuppföljningar. Verksamheterna jobbar aktivt med avvikelsehantering, processöversyner och egenkontroller. Staben utför verksamhetsöversyner på uppdrag av förvaltningschef och nämnd. Idag sker mycket av verksamhetsutvecklingen med digitalt stöd.

Automatisering och digitalisering
Automatisering och digitalisering är viktigt för att förbättra förvaltningarnas verksamheter. Alla nämnder och bolag ska arbeta systematiskt med:
• Översyn av kritiska processer, förenkla och automatisera när nyttan är högre än
kostnaden. Det kan avse gemensamma processer och systemstöd eller det som
bara berör en enskild nämnd.
• Digitalisering om kunden/brukare/medborgare får nytta av detta
• Effektiv stadsbyggnadsprocess med rätt projekt, rätt moment, i rätt tid på rätt sätt
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Inom äldreförvaltningen pågår omfattande satsningar på digital verksamhetsutveckling.
Under 2020 kommer förvaltningen ha ett starkt fokus på införande av det verksamhetssystem som gemensamt med socialförvaltningen har upphandlats 2019/2020. Implementeringen av digital signering kommer fortsätta inom vård- och omsorgsboende. Inom ordinärt boende och myndighetsavdelningen kommer Insatskollen, det digitala systemet som
ska säkerställa kundernas insatser, fullföljas. 2020/2021 kommer digitala låssystem införas
inom hemtjänsten. Under de närmaste åren kommer förvaltningen även göra satsningar
på e-tjänster och RPA (Robot process automation), d.v.s. robotisering av främst administrativa tjänster. Inom våra verksamheter kommer vi även göra stora satsningar på larm,
trygghetskameror och sensorer.

Uppfylla krav på lagstadgad verksamhet
I kommunens kärnuppdrag ställs krav på viss servicenivå i lagar, föreskrifter och förordningar. Det kan handla om rutiner för handläggning eller att förskoleplats ska erbjudas inom given tid. Som framgår i 1.3, finns äldrenämndens lagmässiga bestämmelser
främst i:
• Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453),
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30),
• Patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659)
• Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
• Lag (1997:736) om färdtjänst
• Lag (1997:735) om riksfärdtjänst.
Utöver vad som framgår i lagar och förordningar, finns även s.k. tjänstegarantier upprättade för äldrenämndens verksamheter. I dessa anges vilken service som ska kunna förväntas inom olika områden. Avseende äldrenämnden finns tjänstegarantier upprättade för nedan områden:
• Att söka hjälp – biståndshandläggning
• Avlösning
• Bostadsanpassningsbidrag
• Dagverksamhet
• Förebyggande hembesök för dig som fyllt 75, 80 eller 85 år
• Hemtjänst
• Korttidsboende för dig som fyllt 65 år
• Matdistribution för dig som fyllt 65 år
• Trygghetslarm
• Vård- och omsorgsboende
När kärnverksamheten inte uppfyller lagkrav eller att service inte når godkänd kvalitet ska
detta fångas upp och åtgärdas av förvaltningen. Återrapportering till nämnden eller bolaget görs i kvalitetsberättelsen i årsredovisningen, delårsrapporter eller som egen punkt.

Uppfylla intentioner och krav i kommunala styrdokument
I kommunen finns ett antal styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, nämnd eller bolagsstyrelse. Styrdokument kan vara kommungemensamma eller för specifika verksamheter.
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I vissa styrdokument anges att nämnder eller bolag är ansvariga för genomförande. Uppföljning och återrapportering av kommungemensamma styrdokument samordnas av
kommunstyrelsen såsom exempelvis klimat- och miljöpolitiska programmet. Efterlevnad
av styrdokument kan ibland ingå i den interna kontrollen. Avseende 2019 ingår i nämndernas internkontrollplaner bl.a. nämndgemensamma uppföljningsområden med relevans
för kommunens kommunikationspolicy och IT-policy.
Till styrdokument som specifikt rör äldrenämnden hör bl.a. Äldreplanen som utgör vägledning för kommunens planerings- och utvecklingsarbete i frågor som rör äldreområdet.
Planen ska följas upp och revideras vart fjärde år. Aktuell plan avser perioden 2019-2026.
Därutöver finns exempelvis styrdokument som rör synpunkt- och avvikelsehantering,
vars efterlevnad löpande följs upp samt ingår i den uppföljning som redogörs för nämnden i samband med kvalitetsberättelsen.

5.2 God ekonomisk hushållning
Kommunens ekonomi måste vara i balans och långsiktigt hållbar. För att kommunen ska
uppnå fastställt ekonomiskt resultat är det av största betydelse att respektive nämnd och
bolag klarar sitt uppdrag och samtidigt har sin ekonomi i balans och att investeringsvolymen hålls på en rimlig nivå.
Fullmäktige kommer att besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Det handlar om att nämnder och bolag använder resurser effektivt och att
kommunen bestämmer vilka nyckeltal som är relevanta att följa.
Äldreförvaltningen kommer under internbudgetarbetet för 2020 att arbeta med framtagandet av nya nyckeltal för olika verksamheter.

5.3 Attraktiv arbetsgivare
Haninge kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som rekommenderas av såväl kommande som redan anställda medarbetare. Kommunen ska tillämpa en systematik i
sitt arbete med kompetensförsörjning vilken ska inkludera handlingsplaner med aktiviteter
som säkerställer koncernens kompetensförsörjning på såväl kort som lång sikt. Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter.
Följande kvalitetsområden ska därför vara i fokus under verksamhetsåret:
• Kommunens arbetsgivarvarumärke ska vara välkänt såväl internt som externt. Det
innebär att det ska användas vid rekrytering men även vara en ledstjärna för det interna arbetet med att behålla och utveckla medarbetare.
• Arbetsmiljön ska vara säker, stimulerande och anpassad till både verksamhetens
och individens behov.
• Äldreförvaltningen ska systematiskt arbeta med kompetensförsörjning och arbetsmiljö för att skapa goda förutsättningar för att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.
• Äldreförvaltningen ska fokusera på uppdraget, bemötande och ett närvarande ledarskap samt en nära samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer
för att uppnå en lägre sjukfrånvaro.
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•

Haninge kommuns chefer ska företräda kommunen, motsvara kommunens krav
på ledarskap och vara en förebild i både ord och handling.

5.4 Nämndens egna kvalitetsområden
Kvalitetsarbete inom socialtjänsten är lagstyrt. Äldreförvaltningen följer Socialstyrelsens
föreskrifter SOSF 2011:9 där principerna för det systematiska förbättringsarbetet regleras.
Rapportering till nämnd sker genom årlig kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse.

6. Ekonomiska ramar
Avsnittet omfattar driftbudget 2020 och investeringsbudget 2020 med plan för 20212023.
Driftbudget
Äldrenämndens driftbudgetram för 2020 enligt kommunfullmäktiges beslut i juni 2019
uppgår till totalt 846,2 mnkr vilket är en ökning med 34,1 mnkr jämfört med 2019 års
ram.
Huvudparten av ramökningen, 30,0 mnkr, är avsedd att täcka behovet av utökad verksamhet utifrån den demografiska förskjutningen mot allt fler invånare över 80 år. Resterande 4,1 mnkr kommer bara delvis att täcka ökade kostnader inom befintlig verksamhet.
Äldreförvaltningens bedömning är att det krävs effektiviseringsåtgärder i storleksordningen 16,3 mnkr för att klara en balans i ekonomin under 2020.
I nedanstående tabell redovisas hur förvaltningen kommit fram till att det krävs effektiviseringsåtgärder i storleksordningen 16,3 mnkr.
Belopp i Tkr
NÄMND/STYRELSE
2019 års budgetram
Ramökning 2020
2020 års ram
Kostnadsförändringar 2019 jämfört med budget 2018

Äldrenämnden Ökning %
812 063
34 100

4,2%

846 200

104,2%

Årsbelopp

Andel av
ram

Volymförändringar
Ökade lönekostnader

30 000
9 000

3,6%
1,1%

Ökade lokalkostnader

300

0,0%

Ökade kapitalkostnader

900

0,1%

10 200

1,2%

Summa
50 400
Opåverkbara faktorer beslut fattade av KF/KS utan specifika beslut om avsatta medel
Erbjudande till deltidsanställda att gå upp till heltid

6.0%

Övriga ökade driftkostnader (köp av vårdplatser, hemtjänst m.m.)

Summa
Summa kostnadsförändringar 2020
Ramökning

50 400
-34 100

6,0%
-4,1%

Avvikelse mellan kostnadsförändring och preliminär ramökning 2020
Effektiviseringsåtagande 2020

16 300
-16 300

1,9%
-1,9%

0

0,0%

Summa finansiering

17(21)

Förvaltningens förslag till fördelning av 2020 års ram bygger på idag kända faktorer som
fortsatt ökning av antalet äldre med behov av insatser i form av hemtjänst och särskilt boende, men också förslag till utökat ansvar för utskrivningsklara 2020 samt uppskattade
kostnadsökningar för köp av verksamhet.
Ramfördelning
Äldrenämnden
varav föreningsbidrag
Förvaltningsövergripande/ej fördelade kostnader
Kompetensutveckling inkl. Nestor Kravmärkt yrkesroll
Förebyggande (ej biståndsbedömd verksamhet)

Budget
Budget
Budget
2018
2019
2020
1 496
1 496
1 536
1 010

1 020

1 030

33 979

38 042

38 270

19 569

19 800

19 919

23 144

27 429

28 252

180

190

150

3 980

4006

3 000

Beställarenhet
Biståndshandläggning
Riksfärdtjänst
Trygg hem
Hemtagningsteam
Hemtjänst + anhörigvårdare

0
4273

197 663

215 000

235 000

LASS-insatser 65-äldre

18 051

16 500

18 000

Anhörigvårdare

12 000

12 500

10 500

Trygghetslarm

1 851

0

0

Dagverksamhet

30 076

33 000

33 000

Utskrivningsklara

364

800

5 000

Särskilt boende

348 754

362 000

385 000

Korttidsboende

52 009

59 000

45 000

HVB boende

10 449

13 000

13 000

9 000

9 300

9 300

Totalt beställarenhet

707 521

752 725

786 475

Totalt fördelad budget

765 565

812 063

846 200

Bostadsanpassningsbidrag

Ramökning 2020 jämfört med justerad ram 2019

34 137

18(21)

Investeringsbudget 2020 med plan för 2021-2023.
Äldrenämndens investeringsbudget för 2020 kommer att gå till två stora investeringar, det
gäller möbler och annan utrustning till det nya vård- och omsorgsboendet i Najadenhuset
samt införandet av ett nytt verksamhetssystem (system för dokumentation och registrering av alla insatser i verksamheten).
(tkr)

2020

2021

2022

2023

Inventarier

5 000

5 000

5 000

5 000

Nytt verksamhetssystem (ÄN:s del)

5 000

2 500

10 000

7 500

5 000

5 000

Totalt
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Bilaga: Förteckning över nämndens Resultatindikatorer
Fullmäktiges resultatindikatorer definieras i Mål och budget 2020–2021. Här följer beskrivningar av nämndens egna Resultatindikatorer per mål.
Nämndens samtliga resultatindikatorer mäts årligen och rapporteras i årsredovisningen om
inte annat anges.

Mål 1. I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant
Nämndens resultatindikatorer

2016

2017

2018

A. Andel inköpta ekologiska livsmedel*

30%

28%

26%

2019

2022
Målvärde
40%

Indikator A
Definition: Andel inköpta ekologiska livsmedel*
Källa: Inköpsstatistik från ramavtalsleverantörer
Mäts: Halvårsvis
Analys: I samband med årsredovisning.
Rapportering: Årsredovisning.
*till och med 2019 har procentandel baserats på kostnad. Från 2020 ändras till andel av
kg.

Mål 3. I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede
av livet
Nämndens resultatindikatorer
A Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
- bemötande, andel (%)
B Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
- trygghet, andel (%)
C Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)
D Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg trygghet, andel (%)

2016

2017

2018

2019

96

93

93

92

2022
Målvärde
96

91

84

87

86

90

98

99

97

96

99

83

86

85

85

89

Indikator A
Definition: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)*
Källa: Socialstyrelsens kundundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”
Mäts: Årligen
Analys: Kontinuerligt inom förvaltningen och i samband med årsredovisning.
Rapportering: Årsredovisning.
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*Andel svarande som antingen angett att personalen på äldreboendet alltid eller oftast
brukar bemöta dem på ett bra sätt.
Indikator B
Definition: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)*
Källa: Socialstyrelsens kundundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”
Mäts: Årligen
Analys: Kontinuerligt inom förvaltningen och i samband med årsredovisning.
Rapportering: Årsredovisning.
*Andel svarande som antingen angett att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att
bo på äldreboendet.
Indikator C
Definition: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)*
Källa: Socialstyrelsens kundundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”
Mäts: Årligen
Analys: Kontinuerligt inom förvaltningen och i samband med årsredovisning.
Rapportering: Årsredovisning.
*Andel svarande som antingen angett att personalen inom hemtjänsten alltid eller oftast
brukar bemöta dem på ett bra sätt.
Indikator D
Definition: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)*
Källa: Socialstyrelsens kundundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”
Mäts: Årligen
Analys: Kontinuerligt inom förvaltningen och i samband med årsredovisning.
Rapportering: Årsredovisning.
*Andel svarande som antingen angett att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att
bo hemma med stöd från hemtjänsten.
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