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Omsorgsnämnden 

Nämndens ansvarsområde 
Nämnden ansvarar för stöd till äldre och personer med funktionsnedsättningar eller andra 
svårigheter i den dagliga livsföringen, förebyggande och uppsökande verksamhet riktade 
till äldre samt personer med funktionsnedsättningar. I omsorgsnämndens ansvar ingår 
också den kommunala hälso- och sjukvården. Vidare ansvarar nämnden för 
bostadsanpassning, och hjälpmedel inom särskild boende och biståndsbedömd 
verksamhet, färdtjänst och riksfärdtjänst samt stöd till anhöriga. 

Driftsammandrag 

Mkr Verksamhetsområde Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Ram 
2023 

Ram 
2024 

Enh f personalförsörjning 
och bemanning 

23 005 24 301 24 477   

Vård o omsorgsboende 240 316 242 164 240 911   

Hemtjänst 241 617 239 354 252 293   

Hälso- och sjukvård, 
korttid, träffpunkter & 
dagverksamhet 

110 692 117 862 162 200   

Specialiserat område 74 264 74 991 0   

Omsorg för 
funktionsnedsatta 

337 238 340 121 208 095   

Socialpsykiatri, boende enl 
LSS & bistånd 

54 466 61 302 230 517   

Nämnd och 
förvaltningsledning 

43 508 55 873 52 373   

Summa 1 126 383 1 155 968 1 170 866 1 178 502 1 189 421 

Nämndens budgetram uppgår till 1 171 mkr. Nämnden har fått ramökningar med 14,6 tkr 
som redovisas nedan under ramförändringar. Nämndens anslag räknas upp enligt 
budgetanvisningarna. 

Inför 2022 genomförs en förändring i omsorgsnämndens organisation. De fem 
verksamhetsområdena (VO) är till viss del funktionsindelade. Denna funktionsindelning är 
gynnsam i de fall den främjar samordning i styrning och ledning samt gemensam 
kvalitetsutveckling. VO inom vård och omsorgsboende och hemtjänst har denna 
måluppfyllelse kunnat uppnås. Inom resterande område påvisas förbättringsområden. 

Tre VO är berörda. Största drivkraften till förändringen är VO OFF där antalet underställda 
enhetschefer är stort till antalet men framför allt är det mängden av olika insatser som 
ska utföras som medför svårigheter i samordning och därmed ledning och styrning. Inom 
VO OFF flyttas alla enheter som ger insatsen bostad med särskild service över till VO 
socialpsykiatri. 



Verksamhetsplan med budget 2022 5(21) 

Inom specialiserat område flyttas korttidsverksamhet, dagverksamhet och träffpunkter 
över till VO hälso- och sjukvård. Biståndsenheten flyttas över till VO Socialpsykiatri, LSS 
boende, bistånd. 

  

  

Investeringsbudget 

Mkr Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

WIFI/Digitalinfrastruktur 0,2 7,5 4,5 1,0 1,0 

Läkemedelsskåp 1,1 1,2 1,0 0,5 0 

Nytt låssystem hemtjänst 0 2,7 4,7 0 0 

Lyftar och sängar 0,7 1,3 1,3 1,3 1,3 

Löpnade 
investeringsanslag 

2,1 2,0 3,2 3,7 3,7 

Hagtornsstigen vob 2,8 1,2    

Gem utrymmen vob 1,2 1,2    

Ombyggnation LSS korttid    0,5  

Nya lokaler LSS boende 1,2 0,3  0,4  

Nytt psykiatriboende 0,6     

Millenium IT system    0,6  

Summa 9,8 17,4 14,7 8,0 6,0 

Sammanfattande kommentarer till investeringsbudget 

Omsorgsnämndens investeringsbudget uppgår till 14,7 mkr. 

Under 2022 kommer investeringar i WIFI och läkemedelsskåp att fortsätta. Upphandling 
av nytt låssystem för hemtjänsten förbereds. Medel finns även avsatta för löpande 
investeringar inom verksamheterna. 

Ramförändringar 
Nämndens budgetram har tillförts 14 643 tkr. 

Ramtillskott som är destinerat till visst 
ändamål Tkr 

Hyra Källstorp 100 

Arbetsskor 1 000 

Utredning och införande av fri tid inom 
hemtjänsten 

500 

Fast omsorgskontakt hemtjänst, 
förändrad lagstiftning 

1 980 
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Ramtillskott som är destinerat till visst 
ändamål Tkr 

Förstärkning träffpunkter vo 1 000 

Förstudie vård och omsorgsboende på 
landsbygd 

500 

Kyld mat överföring fr 
Serviceförvaltningen 

5 700 

Summa 10 780 

Utredning av införande av fri tid har påbörjats, nämndens ram har ökats med 0,5 mkr för 
fortsatt utreda och därefter införa fri tid. Fri tid bygger på att en hemtjänstgrupp delas 
upp i flera mindre grupper på ca fem till sju personal som ansvarar för ett visst antal 
brukare. Två av personalen fungerar som kontaktpersoner och ansvarar för att göra 
genomförandeplaner och insatsplanering tillsammans brukaren. 

Förslag till förändring av socialtjänstlagen avseende fast omsorgskontakt inom 
hemtjänsten förväntas träda i kraft under 2022. (SOU 2020:70) Syftet med fast 
omsorgskontakt är att verksamheten bättre ska anpassas till brukarnas egna behov och 
önskemål samt att bidra till ökad kontinuitet. Ett annat syfte är att bidra till minskad 
personalomsättning och sjukfrånvaro samt ökad trivsel hos medarbetarna. Tid ska 
avsättas varje vecka för att omsorgskontakten ska göra avstämning tillsammans med sina 
brukare. 

I samband med övergång till kyld mat flyttas 5,7 mkr från serviceförvaltningen till 
omsorgsnämnden. 

  

Ramförändringar som nämnden kan 
fördela Tkr 

Kontaktcenter -1 100 

Målgruppsökning 4 963 

Summa 3 863 

  

Nämnden omfördelar 7 900 tkr från nedanstående anslag för att fördela enligt nedan. 

Medel som omfördelas inom nämnden Tkr 

Minska en områdesassistent 500 

Minska anslag bostadsanpassning 500 

Minska reserv nämnd vob 3 000 

Minska reserv förvaltningschefen 3 900 

Summa att fördela 7 900 
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Fördelning av budgetmedel Mkr 

Mobila enheter 850 

Sänkt nattarbetstid 2 900 

Nio nya vård & omsorgsplatser 4 700 

För högt budgeterade intäkter, vob & 
hemtjänst 

3 000 

OFIT 313 

Summa 11 763 

Ökat digitalt arbetssätt medför ökat behov av mobila enheter, 850 tkr budgeteras till 
verksamheterna för att kunna byta ut t ex mobiltelefoner. Även kostnader till 
digitaliseringskontoret ökar vid ökad digitalisering. 313 tkr avsätts till OFIT. 

Från den 1 april 2022 kommer det nya veckoarbetstidsmåttet för nattarbete sänkas med 2 
timmar till 34,2 timmar per vecka. Detta innebär att arbetstid motsvarande 11,6 
årsarbetare försvinner, vilket innebär en merkostnad på ca 5,9 mkr. Kommunal har avsatt 
0,5% av sitt löneutrymme vilket motsvara ungefär 3 mkr. De kvarvarande 2,9 mkr 
finansieras av nämnden genom omfördelningar från andra anslag. 

För att minska kön till vård och omsorgsboende omfördelas 4,7 mkr för att öppna nio nya 
boendeplatser. 

I budget 2021 budgeterades avgifter från brukare inom vård och omsorgsboenden och 
hemtjänst för högt, vilket medfört ett underskott i bokslutet 2021. 3 mkr avsätts för att 
täcka det underskottet. 

Inom respektive verksamhetsområde omfördelar verksamhetscheferna medel utifrån 
förändrade behov. 

Sammanfattande verksamhetsanalys 
  

Demografi: Behoven av stöd i form av kontinuerlig vård, omsorg och tillsyn ökar med 
stigande ålder. Sammanfattningsvis pekar prognosen fram till 2030 på ökade behov av 
vård- och omsorgsboenden, framförallt för demenssjuka, särskilt mot slutet av 
prognosperioden. Befolkningsprognosen för Trollhättans kommun under 2020-talet visar 
att åldersgrupperna över 65 år växer kontinuerligt i antal. Särskilt stor är ökningen av 
andelen Verksamhetsplan med budget 2021 9(22) i de allra äldsta åldrarna. Här är 
omsorgsbehoven också störst. Gruppen 80-84 år utgör 2,52 % av befolkningen idag, men 
utgör 3,13 % år 2030. Gruppen 85-89 år utgör 1,61 % idag, men ökar till 2,00 % år 2030. 

Den demografiska utvecklingen är väl känd och påvisar också ett allt snabbare 
förändringstryck på den verksamhetsutveckling som behöver ske för att säkra välfärden. 
Utifrån dessa utmaningar behöver omsorgsnämndens verksamheter prioritera och 
samordna vilka strategier som ska säkerställa en långsiktigt god omsorg och vård. 
Förvaltningen har tagit fram tre prioriterade områden för 2022. Inom områden som 
behöver utvecklas är förändrade arbetssätt och användandet av välfärdsteknik en absolut 
nödvändighet. 

1. Bemanning och kompetensförsörjning: Ett förändringsarbete är pågående för att se 



Verksamhetsplan med budget 2022 8(21) 

över strukturen för rätten till heltid och då modellen med Bemanning 2021. Arbetet tar sig 
ett vidare perspektiv där effekter av åtgärder kring attraktiv arbetsgivare och 
förutsättningar för en långsiktig kompetensförsörjning behöver ses över. En viktig del av 
detta är modeller för hållbara scheman som är anpassade efter dagens behov av insatser 
till brukarna och för medarbetarnas livssituation. Vi ser 2022 som ett år där framtagna 
åtgärder behöver implementeras och förankras och har som målsättning att vi har mer 
samsyn och framgångsrika strategier för goda bemanningsstrategier på plats 2023. 

2. Myndighetsutövning: Navet i verksamheten är ingången där utredning, beslut och 
uppföljning är självklara delar. Vi kan se ett behov av att stödja och eventuellt förstärka 
biståndsenheten, dels utifrån ökat tryck men även utifrån en mer genomgripande analys 
av metoder för myndighetsutövningen. Vi har en rättssäker process idag men uppföljning 
och då också nära samverkan i dessa delar med utförarleden behöver ses över. detta är 
nära sammankopplat med den pågående översynen av hemtjänsten. 

3. Hemtjänstens resurser och organisering: insatser i ordinärt boende är den 
verksamhet som kommer att öka snabbast. Genomlysningen av denna verksamhet som är 
genomförd visar på en rad behov av förändringar. Vi har även kvalitetsmått som 
personalkontinuitet som ska förbättras. hemtjänsten har behov av genomgripande 
åtgärder för att säkerställa kostnadsutveckling som ligger i paritet med andra jämförbara 
kommuner. Fast omsorgskontakt ska införas och förvaltningen har ett uppdrag att 
fortsätta se över modellen för fri tid. Vi ser att en del av målsättningarna med dessa båda 
förändringar är korrelerade och kan eventuellt samfasas. Vi behöver rikta särskilda 
utvecklingsresurser till detta område för att säkerställa syftet med fast omsorgskontakt 
och modell för fri tid. 

4. Målgruppsförändringar omsorg för funktionsnedsatta En boendeutredning har 
genomförts inom OFF och denna indikerar att behovet av bostad med särskild service 
enligt LSS kommer att fortsätta vara stort under de kommande åren. Antalet 
boendeplatser inom LSS har öka under de senare åren. Som en naturlig följd av detta har 
även antalet personer med beslut om daglig verksamhet ökat. Under en period har nya 
brukares behov kunnat tillgodoses inom befintlig verksamhet men så är inte längre fallet. 
Ansökningar till daglig verksamhet fortsätter att öka vilket medför behov av att utöka 
både personal och lokaler. 

Övriga delar inom nämndens verksamheter som särskilt behöver insatser utifrån 
budgetförutsättningar 2022 är lokalöversyn med förstudie för vård och omsorgsboende 
på landsbygden. Förstudie för Humlevägarnas VoB  har omprioriterats att startas upp 
under 2022. Denna förstudie är av särskild vikt då resultatet av den påverkar hur övrig 
prioritering för nybyggnation bör se ut. 

Det pågår ett remissförfarande av revidering av hälso och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser. Färdplan med åtgärder för utveckling av den nära vården. Dessa avtal 
och överenskommelser är tänkta att fastställas under 2022 och kan komma att påverka 
innehåll och arbetssätt inom ramen för nämndens verksamheter. Under 2022 kommer 
även ett fortsatt utvecklingsarbete att ske inom ramen för nämndes berörda 
kvalitetsregister. Strategier för indikatorer som kan följas med regelbundet på alla nivåer 
håller på att tas fram. Dessa ska följas på enhet, verksamhet, förvaltning och nämnds 
nivå. 

Översyn av både socialtjänstlagen och LSS-lagstiftningen pågår men beräknas inte träda i 
kraft under 2022. 
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Den röda tråden för kommunfullmäktige 
Stadens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att 
kommunfullmäktige i sin mål- och resursplan beslutar om de fokusområden och 
prioriterade mål som Trollhättans stad som helhet ska sträva mot. Varje nämnd beslutar 
sedan om egna mål som ska bidra till att prioriterade mål kan nås långsiktigt. En viktig del i 
målstyrningen är att fokusera på de resultat som ska nås och det sker via indikatorer som 
är kopplade till nämndernas mål. Indikatorernas resultat är ett viktigt underlag för att 
kunna analysera måluppfyllelsen. 

Kommunfullmäktige har för perioden 2020–2023 beslutat om följande fokusområde och 
prioriterade mål: 

Fokusområde: 

Ett hållbart växande Trollhättan 

• Ett Trollhättan där vi tillsammans tar ansvar för både staden och dess invånares 
likvärdiga förutsättningar till positiv utveckling 

• Ett Trollhättan som har ett långsiktigt helhetsperspektiv utifrån aspekterna social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Fokusområdet har tre prioriterade mål som alla nämnder ska arbeta för: 

• Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus på barn, unga och äldre 
• Öka hastigheten mot ett klimatsmart Trollhättan 
• Utveckla och stärka den lokala kraften 
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VO, Vård och omsorgsboende 

Nämndens mål 

Prioriterade mål, KF: Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus 
på barn, unga och äldre. 

Nämndens mål: Egenmakten ska öka för personer i behov av omsorgsnämndens stöd 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Tar personalen hänsyn till 
åsikter och önskemål vård- och 
omsorgsboende äldre 

69% 70% 75% 79%  

Brukares delaktighet i 
genomförandeplan 

85% 92% 95% 95%  

Nämndens mål: Tryggheten ska öka för personer i behov av omsorgsnämndens stöd 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel brukare som känner sig 
trygga i vård- och 
omsorgsboende för äldre 

82% 85% 88% 88%  

Andel av brukare på vård- och 
omsorgsboende som har en 
riskbedömning i Senior Alert 

 70% 90% 90% 90% 

 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal omsorgsavvikelser per 
brukare rullande 12 månader 

    2,3 
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Prioriterade mål, KF: Öka hastigheten mot ett klimatsmart 
Trollhättan 

Nämndens mål: Öka klimatsmartheten i fordonsflottan 

Nämndens mål: Bidra till minskat matsvinn 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel avdelningar som granskat 
sin beställningsrutin 

0% 100% 100% 100%  

Nämndens mål: Bidra till minskade läkemedelsutsläpp 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel registrerade i BPSD av 
brukare på demensboende 

30% 90% 90% 90%  

Prioriterade mål, KF: Utveckla och stärka den lokala kraften 

Nämndens mål: Stärka lokala samarbeten och utveckla samverkansformer med 
frivilligorganisationer 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal externa 
samverkanspartners 

   3 0 

Nämndens mål: Bidra till ökad Social hållbarhet - både som arbetsgivare och 
samarbetspart 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärd inom 
Omsorgsförvaltningens 
verksamheter 
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VO, Hemtjänst 

Nämndens mål 

Prioriterade mål, KF: Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus 
på barn, unga och äldre. 

Nämndens mål: Egenmakten ska öka för personer i behov av omsorgsnämndens stöd 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Tar personalen hänsyn till 
åsikter och önskemål, hemtjänst 

81% 86% 86% 86%  

Brukares delaktighet i 
genomförandeplan 

89% 92% 95% 95%  

 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal personer som e-handlar    239 277 

Nämndens mål: Tryggheten ska öka för personer i behov av omsorgsnämndens stöd 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel brukare som känner sig 
trygga i hemtjänst 

88% 90% 90% 90%  

Antalet personer hos en brukare 
i hemtjänst under 14-dagars 
period 

20 16 14 12 12 

 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal omsorgsavvikelser per 
brukare rullande 12 månader 

    0,5 
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Prioriterade mål, KF: Öka hastigheten mot ett klimatsmart 
Trollhättan 

Nämndens mål: Öka klimatsmartheten i fordonsflottan 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel fordon som drivs med 
fossilfritt bränsle 

100% 100% 100% 100%  

Nämndens mål: Bidra till minskat matsvinn 

Nämndens mål: Bidra till minskade läkemedelsutsläpp 

Prioriterade mål, KF: Utveckla och stärka den lokala kraften 

Nämndens mål: Stärka lokala samarbeten och utveckla samverkansformer med 
frivilligorganisationer 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal externa 
samverkanspartners 

   0 0 

Nämndens mål: Bidra till ökad Social hållbarhet - både som arbetsgivare och 
samarbetspart 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärd inom 
Omsorgsförvaltningens 
verksamheter 
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VO, Hälso och sjukvård 

Nämndens mål 

Prioriterade mål, KF: Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus 
på barn, unga och äldre. 

Nämndens mål: Egenmakten ska öka för personer i behov av omsorgsnämndens stöd 

Nämndens mål: Tryggheten ska öka för personer i behov av omsorgsnämndens stöd 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal omsorgsavvikelser per 
brukare rullande 12 månader 

    0,4 

Prioriterade mål, KF: Öka hastigheten mot ett klimatsmart 
Trollhättan 

Nämndens mål: Öka klimatsmartheten i fordonsflottan 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel fordon som drivs med 
fossilfritt bränsle 

100% 100% 100% 100%  

Nämndens mål: Bidra till minskat matsvinn 

Nämndens mål: Bidra till minskade läkemedelsutsläpp 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel av inskrivna i 
hemsjukvård i hemtjänst 
respektive vård- och 
omsorgsboende som haft en 
läkemedelsgenomgång 

 70% 85% 91% 95% 
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Prioriterade mål, KF: Utveckla och stärka den lokala kraften 

Nämndens mål: Stärka lokala samarbeten och utveckla samverkansformer med 
frivilligorganisationer 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal externa 
samverkanspartners 

   0 0 

Nämndens mål: Bidra till ökad Social hållbarhet - både som arbetsgivare och 
samarbetspart 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärd inom 
Omsorgsförvaltningens 
verksamheter 
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VO, Specialiserat område 

Nämndens mål 

Prioriterade mål, KF: Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus 
på barn, unga och äldre. 

Nämndens mål: Egenmakten ska öka för personer i behov av omsorgsnämndens stöd 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Brukares delaktighet i 
genomförandeplan 

81% 92% 95% 95%  

Nämndens mål: Tryggheten ska öka för personer i behov av omsorgsnämndens stöd 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal omsorgsavvikelser per 
brukare rullande 12 månader 

    1,4 

Prioriterade mål, KF: Öka hastigheten mot ett klimatsmart 
Trollhättan 

Nämndens mål: Öka klimatsmartheten i fordonsflottan 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel fordon som drivs med 
fossilfritt bränsle 

100% 100% 100% 100%  

Nämndens mål: Bidra till minskat matsvinn 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel avdelningar som granskat 
sin beställningsrutin 

100% 100% 100% 100%  
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Nämndens mål: Bidra till minskade läkemedelsutsläpp 

Prioriterade mål, KF: Utveckla och stärka den lokala kraften 

Nämndens mål: Stärka lokala samarbeten och utveckla samverkansformer med 
frivilligorganisationer 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Antal personer på träffpunkter 
per månad för äldre 

332 2 000 2 100 2 100 2 100 

 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal externa 
samverkanspartners 

   14 0 

Nämndens mål: Bidra till ökad Social hållbarhet - både som arbetsgivare och 
samarbetspart 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärd inom 
Omsorgsförvaltningens 
verksamheter 
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VO, Socialpsykiatri 

Nämndens mål 

Prioriterade mål, KF: Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus 
på barn, unga och äldre. 

Nämndens mål: Egenmakten ska öka för personer i behov av omsorgsnämndens stöd 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Tar personalen hänsyn till 
åsikter och önskemål, SP 

89% 95% 95% 95%  

Brukares delaktighet i 
genomförandeplan 

94% 92% 95% 95%  

 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal personer som e-handlar    18 30 

Nämndens mål: Tryggheten ska öka för personer i behov av omsorgsnämndens stöd 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel brukare som känner sig 
trygga i SP 

86% 90% 90% 90%  

 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal omsorgsavvikelser per 
brukare rullande 12 månader 

    0,9 

Prioriterade mål, KF: Öka hastigheten mot ett klimatsmart 
Trollhättan 

Nämndens mål: Öka klimatsmartheten i fordonsflottan 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel fordon som drivs med 
fossilfritt bränsle 

100% 100% 100% 100%  
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Nämndens mål: Bidra till minskat matsvinn 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel avdelningar som granskat 
sin beställningsrutin 

100% 100% 100% 100%  

Nämndens mål: Bidra till minskade läkemedelsutsläpp 

Prioriterade mål, KF: Utveckla och stärka den lokala kraften 

Nämndens mål: Stärka lokala samarbeten och utveckla samverkansformer med 
frivilligorganisationer 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Antal personer på träffpunkt per 
månad för socialpsykiatri 

93 110 110 110 110 

 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal externa 
samverkanspartners 

   15 19 

Nämndens mål: Bidra till ökad Social hållbarhet - både som arbetsgivare och 
samarbetspart 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärd inom 
Omsorgsförvaltningens 
verksamheter 

     

Antal brukare i arbete, 
utbildning eller daglig 
verksamhet utanför 
verksamheten. 

     

Nyckeltal 
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VO, Omsorg för funktionsnedsatta 

Nämndens mål 

Prioriterade mål, KF: Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus 
på barn, unga och äldre. 

Nämndens mål: Egenmakten ska öka för personer i behov av omsorgsnämndens stöd 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Tar personalen hänsyn till 
åsikter och önskemål, OFF 

 96% 96% 96%  

Brukares delaktighet i 
genomförandeplan 

100% 92% 95% 95%  

 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal personer som e-handlar    32 45 

Nämndens mål: Tryggheten ska öka för personer i behov av omsorgsnämndens stöd 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel brukare som känner sig 
trygga i OFF 

 98% 98% 98%  

 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal omsorgsavvikelser per 
brukare rullande 12 månader 

    1,9 

Prioriterade mål, KF: Öka hastigheten mot ett klimatsmart 
Trollhättan 

Nämndens mål: Öka klimatsmartheten i fordonsflottan 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel fordon som drivs med 
fossilfritt bränsle 

100% 100% 100% 100%  
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Nämndens mål: Bidra till minskat matsvinn 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel avdelningar som granskat 
sin beställningsrutin 

100% 100% 100% 100%  

Nämndens mål: Bidra till minskade läkemedelsutsläpp 

Prioriterade mål, KF: Utveckla och stärka den lokala kraften 

Nämndens mål: Stärka lokala samarbeten och utveckla samverkansformer med 
frivilligorganisationer 

Indikatorer Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Andel brukare som har 
aktiviteter utanför boendet LSS 

 95% 95% 95% 95% 

 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal externa 
samverkanspartners 

   40 40 

Nämndens mål: Bidra till ökad Social hållbarhet - både som arbetsgivare och 
samarbetspart 

Nyckeltal Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärd inom 
Omsorgsförvaltningens 
verksamheter 

     

Antal brukare i arbete, 
utbildning eller daglig 
verksamhet utanför 
verksamheten. 

     

Nyckeltal 
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