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Inledning 
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2021–2023 vilken 
innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna 
anta en verksamhetsplan. I detta dokument redovisar vård- och omsorgsnämnden sin 
verksamhetsplan för perioden 2021–2023.  

Verksamhetsplanen anger de ekonomiska ramar vård- och omsorgsnämnden satt för 
respektive förvaltning, de mål som vård- och omsorgsnämnden satt för verksamheterna 
samt planerad verksamhetsutveckling.  

 

Fortsatt process VP/HP 
Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska handlingsplaner tas fram på 
förvaltnings- och enhetsnivå. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter 
som planeras i syfte att nå nämndens mål samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. 
Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef.  

Förvaltningsledningen säkerställer att förvaltningens handlingsplaner gemensamt svarar upp 
mot nämndens verksamhetsplan genom att sammanställa alla handlingsplaner i ett 
gemensamt dokument. 

Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med 
åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs 
ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. 

Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen 
och verksamhetsplanen.  
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Ekonomi 

Internbudget 2021 - 2023 
Nedan internbudget visar respektive verksamhets driftsbudget på 2-ställig verksamhetsnivå. I 
efterföljande detaljbudget kan fördelningen komma att justeras i mindre utsträckning om 
eventuella felkorrigeringar skulle påkalla sådan förändring. Sådana eventuella justeringar 
förändrar dock inte budgetens totalvärden.  
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Nedan investeringsbudget visar budgeterade investeringar per år enligt aktuell 
investeringsplan. Fördelning och rubricering av budgeterade objekt kan komma att förändras 
vid avrop så att dessa mer avpassat indelas mellan förvaltningar och respektive verksamhet. 
Sådan fördelning förändrar dock inte redovisade totaler. Nedan totalsummor anges exklusive 
eventuellt överflyttade och tilläggsbudgeterade objekt från 2020. 

 

 

 

 

 

 

Nämndens arbete med kommunmålen 
Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att 
kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden har nämnden kompletterat 
verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för styrning av 
verksamheterna. 

Vård- och omsorgsnämnd, 
Investeringsbudget

Investerings-
belopp 2021

Investerings-
belopp 2022

Investerings-
belopp 2023

SOF, Digitalisering och IT

SOF, Digitalisering och IT 200 200 200

SOF, Inventarier

Inventarier till gemensamma utrymmen inom IFO 150 150 150

SOF, sprinkler, lokalanpassningar 500 500

SOF, inventarier verkstad 300

SOF, inventarier tillk gruppbostad 600

SOF, Utrustning

SOF, Utrustning 150 150 150

ÄF, Digitalisering och IT

ÄF, Digitalisering och IT 1 300 300 300

ÄF, Inventarier

Inventarier nytt SÄBO 2 500

Inventarier hemtjänstlokaler 100 100 100

Inventarier äldreomsorg 800 800 800

Utemiljö särskilt boende inköp av verksamhetsanpassning 350 100 100

ÄF, Utrustning

Spol- och diskdesinfektor särskilda boenden äldreomsorg 100 100 100

Elcyklar till verksamheterna 100 100 100

Totalt Vård- och omsorgsnämnd 6 550 3 100 2 000
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Nämndens arbete med kommunmålen  
 

Mod och framtidstro 
I Oxelösund råder mod och framtidstro.  

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta 
mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. 
Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda 
exempel lyfts. 

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar 
arbetet. 

Kommunfullmäktiges mål 

- Antalet invånare ska öka med minst 80 personer 2021, 90 
personer 2022 och 90 personer 2023. (D/B) 

 

Nämndens mål 
Ingångsvärde/ 
bokslutsvärde 

2020

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Ökad digitalisering av verksamheterna inom social- och 
omsorgsförvaltningen. Minst 1 åtgärd ska införas per år. 

2 1 1 1 

Ökad digitalisering av verksamheterna inom 
äldreomsorgsförvaltningen. Minst 1 åtgärd ska införas per år. 

0 1 1 1 
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Trygg och säker uppväxt 

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de 
kommunala verksamheterna. 

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda 
studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt 
deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i 
trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. 

 

Kommunfullmäktiges mål 

- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska 
öka. (D/B) 

 
- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska 

minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B) 
 

- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska 
öka. (D/B) 

 

- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska 
minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B) 

 
- Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och 

matematik) ska öka. (B) 
 

- Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. (B) 
 

- Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga 
i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B) 

 
- Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till 

universitet och högskola ska öka. (B) 
 

- Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till 
universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges 
kommuner. (B) 

 
- Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig 

trygga ska öka. (B) 

 

Nämndens mål Mått till nämndens mål 
Ingångsvärde 

2021
Målvärde 

2021
Målvärde 

2022
Målvärde 

2023 
Antal barn placerade i konsulentstödd 
verksamhet ska minska 
 

Antal placeringar tom nov  14 
 

>13 >12 >11 
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God folkhälsa
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas 
positivt. 

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och 
inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård 
samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. 

 

 

Kommunfullmäktiges mål 

- Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska 
öka. (D/B) 

 
- Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka 

inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas. (D/B) 
 

Andelen unga (0–12 år) med insats som inte kommit tillbaka inom 
ett år efter avslutad insats ska bibehållas. (D/B)

  

 
 

 

Nämndens mål Mått till nämndens mål 
Ingångsvärde 

2021
Målvärde 

2021
Målvärde 

2022
Målvärde 

2023 

Förebyggande arbete för barn och unga ska öka  
 
 

Antalet besökare hos familje- 
och ungdomsstöd  

 
20 >20 >20 >20 

Brukare inom kommunens bostäder med särskild 
service LSS ska vara sammantaget nöjda med sitt 
boende 

Brukarundersökning-SKR 
80% >80% >80% >80% 

Stärka barns utveckling 
Anordna en kolloaktivitet per 
år för ungdomar tillhörande 
LSS personkrets

1 1 1 1 
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Trygg och värdig ålderdom

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. 

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att 
bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade 
insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade 
samt ges med gott bemötande. 

Kommunfullmäktiges mål 

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt 
särskilda boende ska öka. (B) 

 
- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin 

hemtjänst ska bibehållas. (B) 
 
Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar 
ska minst ligga i nivå med riket. (B)

Nämndens mål 
Mått till 

nämndens mål 
Ingångsvärde/ 
bokslutsvärde 

2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Hemtjänstens effektivitet ska öka  
 

Brukartid i 
genomsnitt för 
januari – 
december 2021

60% (2019) 70% 75% 75% 

Hemtjänstens effektivitet ska öka  
 

Andel utförd tid 
av beviljad tid, 
januari – 
december 2021

 
 

87% 
90% 90% 90% 

Hemtjänstens effektivitet ska öka  
 

Kostnad per 
brukare med 
hemtjänst 
(KoLaDa mått: 
N21819)

Ca 355 000  
(2019)* 

300 000 300 000 300 000 

Vikarieanvändningen ska minska inom äldreomsorgen 

Antal timmar 
arbetade av 
timvikarier i 
genomsnitt per 
månad för 2021

9253**    

*Kostnad/brukare med hemtjänst 2019, egen uträkning baserad på uppgifterna om KoLaDamåttet då uppgift saknas för Oxelösunds kommun för 2019. 
Målvärde för 2021 baserat på snittkostnad/brukare för jämförbara kommuner i KoLaDa (286 226), avrundat uppåt till närmaste 100 000-tal. Oförändrat 
målvärde mellan åren innebär att verksamheten effektiviseras.  
**Genomsnittligt antal vikarietimmar/månad under perioden januari-oktober 2020 
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Hållbar utveckling
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för 
framtiden och för kommande generationer.  

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen 
är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta 
samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen 
arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. 

 

Kommunfullmäktiges mål 

- Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. (B) 
 

- Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och 
statsbidrag ska vara 2021 1,5 %, 2022 1,0 % och 2023 1,0 %. 
(D/B) 

 

- Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. (Skillnaden mellan 
kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och 
statsbidrag. (B) 

 
- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. (B) 

 
- Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. 

Mäts vartannat år (2021, 2023, 2025) (B) 
 

- Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. (D/B) 
 

- Resande med kollektivtrafik ska öka. (D/B) 
 

- Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 45 %. (D/B) 
 
Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40%. (B)

 

 

 

Nämndens mål Mått till nämndens mål 
Ingångsvärde 

2021
Målvärde 

2021
Målvärde 

2022
Målvärde 

2023 

Arbetslösa Oxelösundsbor ska bli självförsörjande 

Andelen med insats 
jobbcoach som efter avslut är 
i egen försörjning eller 
studier ska minst vara 50% 

50% 

 
 

>50% 
 

>2021 >2022 
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Uppföljning 

Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: 
Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret samt måluppföljning 
i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med 
årsredovisning.  

Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och 
bokslutsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. I kommunfullmäktiges mål framgår om 
de ska följas upp i både delårs- och i bokslutsredovisningen (D/B) eller enbart i 
bokslutsredovisningen (B). 

Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat 
budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras.  

Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska 
redovisas vid prognostiserat underskott.  

Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti 
(delårsrapport), oktober och december månad (bokslutsredovisning). Detta görs på 
objektsnivå. 

 

Verksamhetsutveckling 
Här beskrivs planerad utveckling av verksamhet, utredningar och förändringsarbeten som 
planeras under perioden.   

Verksamhetsutveckling 
 Nära vård: intensifierat regionalt och lokalt arbete i fortsatt omställning till så kallad 

Nära vård i Sörmland. Vården ska vara nära patienten och med ett ökat fokus på det 
förebyggande arbetet.  

 Strategisk boendeplanering för nämndens verksamhetsområden: Upprätta en 
strategisk plan för hur boenden och övriga verksamheter behöver utvecklas och 
utökas för att möta behov utifrån befolkningsutvecklingen.  

 Genomlysningen: som underlag för det fortsatta arbetet med olika besparingar och 
effektiviseringar ligger även de resultat och jämförelser som framgår av den 
fördjupade genomlysning av vård- och omsorgsnämnden som slutfördes i maj 2019. I 
arbetet för att effektivisera äldreomsorgen har det under 2020 blivit tydligt att 
hemtjänsten har ett fortsatt stort behov av effektivisering och verksamhetsutveckling. 

 Välfärdsteknik: förvaltningarna avser tillsätta en projektgrupp som ska genomföra en 
förstudie kring behov av välfärdsteknik inom sina verksamheter. Projektgruppen ska 
återkomma med förslag på lösningar för Oxelösund med fokus på att bibehålla eller 
öka trygghet, aktivitet, delaktighet och/eller självständighet för äldre och personer 
med funktionsnedsättning. 

 IBIC – äldreomsorgsförvaltningen: Sedan ett antal år tillbaka arbetar förvaltningens 
biståndshandläggare med att utreda äldres behov av stöd utifrån metoden IBIC 
(Individens Behov I Centrum). Det är nu tid att implementera metoden även i 
beslutsfattande och i verkställighet.  

 IBIC – social- och omsorgsförvaltningen: IBIC som metod för utredning och 
dokumentation av behov kommer att implementeras under året. I första hand 
omfattas handläggare som arbetar med att utreda behov hos personer med 
funktionsnedsättning. 
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 Barn och unga – social- och omsorgsförvaltningen: ökad samverkan kring barn och 
unga regionalt och lokalt med fokus på att hitta gemensamma arbetssätt, metoder 
och utvecklingsarbete. Utifrån Skottlandsmodellen ska en Sörmlandsmodell skapas 
och inarbetas regionalt. 

 Främja skolnärvaro – social- och omsorgsförvaltningen: Under perioden kommer en 
arbetsmetod för att främja skolnärvaro implementeras. Arbetet sker i samverkan 
mellan social- och omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. 

 Robotisering av ekonomiskt bistånd – social- och omsorgsförvaltningen: En robot 
kopplad till E-tjänsten för ekonomiskt bistånd kommer implementeras för att 
ytterligare effektivisera verksamheten samt frigöra tid för handläggarna.  

 Vård på hemmaplan – social- och omsorgsförvaltningen: Nämndens inriktning om att 
psykosocialt stöd och behandling primärt ska ske i kommunens regi kvarstår. 
Missbruksvård och behandling ska i första hand ske i HVB Olivens verksamhet. Barn 
med behov av familjehem ska i första hand tillgodoses med kommunens egna 
familjehem. 


