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Omvärlden 
Inom Vård och omsorg ser verksamheten följande, som påverkar planen för perioden:  

Många kommuner och regioner har svårt att rekrytera nya medarbetare och chefer. Konkurrensen 

har ökat i takt med stora pensionsavgångar. Det har också blivit en ökad rörlighet på 

arbetsmarknaden. 

I budgeten för 2023 föreslår regeringen en fortsatt satsning på Äldreomsorgslyftet. Syftet är att 

stärka äldreomsorgen och höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på 

heltid inom äldreomsorgen – ett omsorgslyft. Bidraget kan också användas till redan anställd 

personal och första linjens chefer.  

Nära vård, en omställning som involverar alla och förändrar hälso- och sjukvården i grunden. 

Tillsammans ska vården och omsorgen inom regioner och kommuner finnas närmare individen. Ett 

nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg för att möta utmaningen med växande befolkning 

och förändrad ålderssammansättning. Kärnan är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från 

individens behov och förutsättningar. 

Socialstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att kartlägga behoven av och tillgången till särskilda 

boendeformer för äldre. Under planperioden kommer antalet äldre över 80 år i Arvika att öka med ca 

230 personer. Äldre klarar sig utan hemtjänst allt högre upp i åldern, men när det blir aktuellt med 

stöd och hjälp kan behoven vara omfattande. Ansökningar till särskilda boenden är redan idag på en 

hög nivå och det är en kösituation.  

Regeringen vill undersöka effekterna av att differentiera arbetsuppgifterna inom hemtjänsten. 

Äldre med psykisk ohälsa vårdas främst inom primärvården och äldrevården. Ångest och depression 

är vanligt. Äldre över 85 år lever ofta ensamma och har i mindre utsträckning en nära vän. Ofrivillig 

ensamhet kan vara en riskfaktor för psykisk ohälsa. Suicidtalen är högst för män över 65 år.  

Förekomsten av psykisk ohälsa är också hög bland personer med intellektuell funktionsnedsättning 

eller autism. 

Kostnader för LSS insatser fortsätter generellt att öka och verkställighetstiderna blir allt längre för 

gynnande beslut. Arvika följer utvecklingen vid jämförelse med liknande kommuner när det gäller 

utvecklingen av kostnader inom daglig verksamhet. 

Nationellt kommer man att utreda förutsättningarna för ett nationellt kompetenscentrum för 

kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS. 

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av huvudmannaskapet för 

personlig assistans och utreda frågan om statligt huvudmannaskap. Syftet med förslaget om statligt 

huvudmannaskap är en ändamålsenlig reglering som skapar långsiktiga och stabila förutsättningar för 

insatser av god kvalitet.  

Digitaliseringen öppnar nya möjligheter att utforma vård och omsorg. Men för att digitaliseringen ska 

bidra till en bättre välfärd för alla medborgare måste kunskapen och medvetenheten hos 

kommunerna öka. På sikt kommer många kommunala verksamhetsområden att kunna effektiviseras. 

Tekniska hjälpmedel är en förutsättning för att den enskilde ska kunna ta större ansvar över sin 

livssituation.  
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För att stödja arbetet och vid framtagande av beredskapsplan har Livsmedelsverket tagit fram en 

handbok för beredskapsarbete inom offentliga måltidsverksamheter.  
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Styrmodell 
Arvikas strategiska arbete tar sin utgångspunkt i vår vision, som fungerar som målbild men också 

vägvisare och tydliggörare av värderingar, i de förutsättningar som finns och vilka vi ska skapa, samt i 

det som påverkar oss i omvärlden; i stort och i smått och vare sig vi vill eller inte. Vår förmåga att 

förhålla oss till detta och aktivt arbeta för att bli bättre skapar grunden för hur väl vi kommer att 

lyckas. 
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Vision 

Visionen - "Ett Arvika som glöder" 

Berättelsen om glöden i Arvika 
I västra Värmland, bland vidsträckta gnistrande sjöar och täta grönskande skogar, finns en stark glöd 

som sprider värme och lyser upp. Glöden är kraftfull här, som på få andra platser. 

Sedan stenåldern har glöden samlat människor i Arvika kring varma eldar och väldoftande grytor för 

att dela gemenskap, måltider och berättelser, och så gör den även idag. Gemenskapen och den goda 

stämningen smittar av sig och skapar sammanhållning, ger livsglädje och inspirerar. 

Glöden har också varit en central del i sysselsättningen i Arvika. Hårt arbetande människor har 

genom kunskap, skogsbruk, smedjornas brännheta härdar och gjuteriernas smältugnar lagt grunden 

för den stora verkstadsindustri som nu är en viktig del av Arvikas identitet. Glöden har också tänt 

högt flygande gnistor och drivit kreativiteten hos många lokala hantverkare, konstnärer och musiker. 

Glöden har varit värdefull för Arvika historiskt och har stor potential att spela en viktig roll för 

utvecklingen in i framtiden. Glöden i Arvika är all den kreativitet, drivkraft och innovationsanda som 

finns bland de som lever och verkar här. Den är källan till att det kan bubbla av nya idéer och 

spännande möjligheter, att lokala eldsjälar kan driva på och att alla tillsammans kan vara delaktiga i 

att få saker att hända. 

Det är den unika glöden som tar Arvika in i framtiden. 

Ett Arvika som glöder 
GLÖDEN sprakar, gnistrar och glimmar. 

I Arvika innebär det att vi skapar utrymme för de lokala krafterna och den kreativitet och innovation 

som finns både i det stora och det lilla. Vi vågar sikta högt, testa oss fram och lära av varandra och av 

andra. Vi uppmuntrar den drivkraft som får saker att hända och inspirerar till livslångt lärande. Vi 

strävar efter att vara goda förebilder för varandra, för våra barn och för vår omvärld. 

GLÖDEN sprider värme, bjuder in till gemenskap och lyser upp. 

I Arvika innebär det att alla har möjlighet att delta i samhället efter sina unika förutsättningar, men 

utan att hindra någon annan. Det är ett välkomnande samhälle där tilliten är stark, alla hjälps åt, 

organisationer samverkar och vi stöttar varandra, en plats där vi möter alla med respekt och en vilja 

att förstå. Det är ett samhälle där vi investerar i våra ungdomar och där god hälsa och välmående står 

i fokus. I Arvika skapar vi möjligheter till livsglädje för alla. 

GLÖDEN behöver omvårdnad och respekt. 

I Arvika innebär det att ett hållbart samhälle är en självklarhet. Ett samhälle där vi tillsammans tar 

ansvar för vår natur, våra resurser, vår omgivning och varandra på ett långsiktigt sätt. Det är ett 

samhälle i balans, som lever i samklang med vår vackra natur. Vi har en vilja att använda förnyelsebar 

energi, att skydda vår miljö och att skapa möjligheter för cirkulär ekonomi. 
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Uppdrag och verksamhet 

Administration 
Vård och omsorg är indelat i tre avdelningar; LSS, Äldreomsorg Väst och Äldreomsorg Öst. Varje 

avdelning leds av en avdelningschef, vilka tillsammans med verksamhetschefen bildar 

ledningsgruppen. Underställd verksamhetschef finns i stab biståndschef och kostverksamheten. 

Direkt underställda verksamhetschef finns också IT-strateg, systemförvaltare och MAS (medicinskt 

ansvarig sjuksköterska), MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), SAS (Socialt ansvarig 

samordnare), utvecklingsledare samt projektledare.  

Bistånd 
Kommunens biståndshandläggare tar emot ansökan, utreder och fattar beslut om rätten till bistånd 

enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Särskilda boendeformer 
Särskilda boenden är en övergripande benämning för servicehus och gruppboenden riktade för de 

som har en demenssjukdom och för de som är somatiskt långtidssjuka. Det finns totalt 359 platser 

varav 114 lägenheter inom servicehus, 103 st inom somatiskt boende och 142 platser inom boende 

för demenssjuka. Utöver dessa finns 17 korttids- och växelvårdsplatser. En korttidsplats kan till 

exempel beviljas efter sjukhusvistelse då den enskilde har ett stort behov av vård eller rehabilitering, 

som inte är möjlig att genomföra i hemmet. Växelvård är en regelbundet återkommande insats, som 

innebär att brukare periodvis vistas på en enhet inom vård och omsorg. 

Medicinskt utskrivningsklara 
Kommunerna har betalningsansvaret för de medicinskt utskrivningsklara inom somatisk/psykiatrisk 

akutsjukvård, som väntar på stöd och vård inom kommunens vård och omsorg. 

Hemtjänst 
I hemtjänsten utförs insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), hemsjukvård enligt  

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt i mindre omfattning insatser enligt Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS). 

Hemtjänsten syftar till att underlätta det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning 

gör det svårt att bo hemma och klara sig själv. En rätt insatt hemtjänst utgör en viktig förutsättning 

för att man ska klara målet "att bo kvar hemma". Dessutom utgör trygghetslarmet ett viktigt stöd och 

om den enskilde beviljas trygghetsbesök kan det verkställas via trygghetskamera. 

I kommunen finns tio hemtjänstenheter, varav en enhet har fem nattpatruller. Personalen har till 

uppgift att följa de insatser som beslutats av biståndshandläggaren och den hälso- och sjukvård samt 

rehabiliteringsinsats, som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter delegerar och 

ordinerar.  
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Inom hemtjänsten har man i tätorternas enheter renodlat serviceinsatserna städ och tvätt hos 

brukare som inte har andra hemtjänstinsatser. Det finns även möjlighet för privata aktörer utifrån 

LOV (Lagen om valfrihet) att ge brukarna möjlighet att välja dem vid utförande av serviceinsatser. För 

närvarande finns det ingen privat aktör. 

Hälso-och sjukvård/rehabilitering 
Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering för individer över sju år 

och uppåt.  

Sjuksköterskans uppdrag är enligt hälso- och sjukvårdslagen att främja hälsa, medicinskt förebygga, 

utreda och behandla sjukdomar och skador, lindra lidande samt medverka till en värdig död.  

Uppdraget gäller hemsjukvård för de som bor på särskilt boende, vistas på korttidsboende eller bor i 

ordinärt boende och bedöms ha behov av att få sjukvård utförd i hemmet.  

I sjuksköterskans ansvarsområde ingår att bedöma hälsotillstånd, sätta upp mål för vården, vidta 

åtgärder, delegera omvårdnadspersonal samt utvärdera. Ansvarar också för introduktion, 

handledning, utbildning och kontinuerlig fortbildning till vårdpersonal och anhöriga. 

Inom enhet rehab arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter samt 

hjälpmedelstekniker/reparatör. I de flesta fall bedrivs rehabilitering i de enskildas egna hem och det 

är också möjligt att ansöka om gruppträning. Habilitering finns för personer inom LSS och LASS, som 

inte tillhör barn- eller vuxenhabiliteringen.  

Rehabilitering kan se ut på olika sätt. Det kan vara hjälpmedel som underlättar i vardagen. Det kan 

också vara fysisk träning eller träning i olika aktiviteter. I arbetsterapeuter och fysioterapeuters 

ansvarsområden ingår att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, att utreda och bedöma 

funktions och aktivitetsförmåga, utföra bedömda insatser, förskriva hjälpmedel enligt 

förskrivningsprocessen, ordinera och delegera insatser, utvärdera. Ansvarar också för introduktion, 

handledning, utbildning och kontinuerlig fortbildning till vårdpersonal och anhöriga. 

Rehabiliteringsassistenter genomför insatser i förebyggande, habiliterande/rehabiliterande syfte på 

uppdrag av arbetsterapeut och fysioterapeut samt i samråd med patienten. 

Hjälpmedelstekniker/reparatör ansvarar bland annat för rekonditionering, reparation och 

förebyggande underhåll på de hjälpmedel som kommunen ansvarar för. 

Inom kommunen finns ett demensteam där demenssjuksköterska, arbetsterapeut och 

anhörigkonsulent ingår. 

Anhörigstöd 
Anhörigcentrum och dess anhörig-konsulenters huvudsakliga arbetsuppgift är att på olika sätt stödja 

anhöriga samt sprida information om vilket anhörigstöd som finns inom kommunen. Dessutom 

samordna aktiviteter och tjänster som syftar till att underlätta för de personer som vårdar en 

närstående, som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer en närstående med funktionshinder.  
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Insatser enligt LSS 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller för personer med utvecklingsstörning, 

autism eller autismliknande tillstånd med betydande, bestående begåvningsmässigt funktions-hinder 

efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller med andra 

varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt 

åldrande, om de är så stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 

därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Enligt lagen har verksamheten en skyldighet att särskilt bevaka de funktionsnedsattas situation. I 

kommunen finns bland annat gruppbostäder, servicebostäder, korttidshem, personlig assistans, 

daglig verksamhet, ledsagarservice och kontaktpersoner. 

Bostäder med särskild service bygger på småskalighet och syftar till att skapa ett integrerat boende i 

en lugn och hemlik boendemiljö. Boendena har bemanning dygnet runt. Det finns 85 lägenheter 

varav 49 är servicebostad, bostäderna finns i Arvika, Glava, Jössefors samt Edane.  

Korttidsvistelsen utgör en avlastningsresurs för barn och ungdomar med stora 

funktionsnedsättningar. I kommunen finns två enheter för korttidsvistelse, Sävsjövägen och 

Ljungåsgatan. 

Den dagliga verksamheten organiseras i flera olika verksamheter. Innehållet varierar och rör sig bland 

annat om hantering av tvätt, bakning och städning. Det utförs också paketering och 

monteringsarbeten åt privata företag samt källsortering åt privata företag. Vidare drivs cafeterian på 

Verkstaden som en daglig verksamhet. Det finns dessutom sinnesstimulering, skapande verksamhet 

och en del rörelseträning. En strävan är att få ännu fler platser integrerade i kommunen samt externa 

placeringar.  

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika komplicerade livssituationer. 

Insatsen ges i den enskildes hem och styrs av beslut från försäkrings-kassan (gäller behov över 20 

timmar/ vecka). För mindre behov än 20 timmar/vecka svarar kommunen. 

Utöver ovanstående redovisning finns familjehem, kontaktpersoner, kontaktfamilj, ledsagar- och 

avlösarservice. 

Färdtjänst 
Människor som på grund av sin funktions-nedsättning inte kan använda allmänna kommunikationer, 

har rätt till färdtjänst med specialfordon eller taxi för resor inom kommunen. För att möjliggöra för 

gravt funktionsnedsatta att företa längre resor inom landet finns riksfärdtjänsten. Kommunen är 

ansluten till en trafiksamordningscentral som drivs av Värmlandstrafik och de har hela ansvaret för 

färdtjänsten och riksfärdtjänsten. 

Kommunalt handikappråd (KHR)/ Kommunalt pensionärsråd 

(KPR) 
Råden är referensorgan till kommunstyrelsen. KHR består av elva ledamöter. Bland handikapprådets 

uppgifter kan nämnas att hålla sig underrättad om samhällsplanering och samla in 

funktionsnedsattas synpunkter och erfarenheter. KPR som består av tolv ledamöter är avsett att vara 

ett organ för samråd och ömsesidig information till ålders- och förtidspensionärernas organisationer 

å ena sidan och kommunen å andra sidan.  
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Dagcentral och dagverksamhet 
Dagcentralerna riktar sin verksamhet till pensionärer i eget boende och är bland annat till för att 

skapa sociala kontakter och avlastning för de anhöriga och stöder därmed målet "att bo kvar 

hemma". 

Dagcentral finns vid Korpralen. Stor vikt läggs vid att få pensionärerna att själva starta olika 

aktiviteter. Frivilligsamordnare har till uppgift att planera aktiviteter i hela kommunen och gör det 

bland annat tillsammans med frivilligorganisationerna.  Vid servicehuset Smedberg och vid Korpralen 

finns matservering. 

I kommunen finns dagverksamheten Träffpunkt Vågen dit brukare med demensdiagnos kan komma. 

Träffpunkten riktar sig till de som bor i eget boende och som har fått ett beslut från 

demenssjuksköterska. Dessutom finns det en öppen social verksamhet på Smedberg dit medborgare 

kan komma utan biståndsbeslut. 

Kostverksamhet 
Ansvarar för måltider som produceras till äldreboenden samt till förskolor och skolor.  

Verksamheten har ansvaret för kommunens gemensamma kostproduktion i 41 tillagnings- och 

mottagningskök. Sammanlagt produceras dagligen 1 000 portioner frukost, 5 000 portioner lunch, 1 

250 portioner mellanmål samt 300 portioner kvällsmat. Dessutom dessert varje dag till 

äldreboenden. Enheten ansvarar också för drift av Korpralens och Smedbergs matsal.
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Organisation 
 

 

Figur 1 
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Verksamhetsmål 2023–2025 
I verksamhetsplanerna bryts de kommunövergripande verksamhetsmålen ner och speglar hur 

respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. Målen beskrivs under fyra 

perspektiv: Invånare, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, samt Miljö och klimat. 

Definition av respektive indikator framgår av det sista kapitlet, ”Definition indikatorer”. 

Invånare 

Mål Indikatorer Målvärde 
Kommuninvånarnas möjlighet till 
delaktighet ska vara god. 

Delaktighetsindex, andel (%) av 
maxpoäng. 

62 

Kommuninvånarna ska kunna leva 
ett rikt, gott och hälsosamt liv. 

Fallskador bland personer 80+, 3-
årsm, antal/1 000 invånare. 

52 

Antalet fall som orsakat allvarlig 
skada bland brukare inom särskilt 
boende. 2021 30 st. 

Minskande 

Antalet vårdare under en 14 dagars 
period i hemtjänsten 

<rikssnittet 

Arvika kommun ska arbeta 
förebyggande för att förhindra mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära 
relation. 

Antal medarbetare som har 
genomgått utbildning inom ämnet, 
mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer, andel (%). 

50 

Tabell 1 

Medarbetare 

Mål Indikatorer Målvärde 

Arvika kommun ska arbeta för 
jämställdhet och mångfald. 

Heltidsanställda månadsavlönade 
inom vård och omsorg om äldre och 
personer med funktionsnedsättning, 
andel %. 

60 

Tillsvidareanställda månadsavlönade 
inom omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning, andel %. 

85 

Arvika kommun ska ha en god 
arbetsmiljö där medarbetarna trivs. 

Sjukfrånvaro 8,9 

Arvika kommun ska ha engagerade 
medarbetare. 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), totalindex. 

80 

Tabell 2 
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Tillväxt och utveckling 

Mål Indikatorer Målvärde 

Arvikaborna ska ha goda möjligheter 
att försörja sig själva. 

Heltidsarbetande månadsavlönade 
inom omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning, andel % 

50 

Vård och omsorg ska använda digital 
teknik när det är möjligt. 

Antalet beslut/behov som har 
verkställts med hjälp av digitala 
hjälpmedel. 

Ökande 

Tabell 3 

Miljö och klimat 

Mål Indikatorer Målvärde 

Arvika kommun ska säkerställa 
hållbar konsumtion och produktion. 

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel %. 

26 

Närproducerade (svenska) livsmedel 
i kommunens verksamhet, andel %. 

70 

Närproducerade (svenska) 
ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel i %. 

18 

Arvika kommun ska vidta åtgärder 
för att minska klimatförändringarna 
och dess konsekvenser. 

Matavfall i kommunens 
tillagningskök med fokus på 
serverings- och tallrikssvinn 
gram/portion. 

50 

Vård och omsorg ska tillsammans 
med Arvika Fastighets AB bidra till 
att minska påverkan på äldre samt 
arbetsmiljön vid värmeböljor inom 
äldreomsorgen (Handlingsplan RSA) 

Klimatanpassade äldreboenden med 
markiser, A/C eller andra solskydd, 
andel %. 

50 

Tabell 4 
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Driftbudget 2023 och plan 2024–2025 
För verksamheten gäller följande ekonomiska grundramar. Ekonomiska ramarna kommer under 

verksamhetsåret att justeras på grund av utfördelning av det centrala anslaget för pris- och 

löneökningar samt för avskrivningar och internränta. Samtliga regleringar görs inom de driftanslag 

som fastställts av fullmäktige. 

Verksamhet (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Administration/LSS 3 676 4 541 4 546 4 551 

Boende enligt LSS 63 927 64 465 64 555 64 645 

Daglig verksamhet LSS 16 189 17 259 17 269 17 279 

Dagverksamhet 1 321 1 351 1 351 1 351 

Färdtjänst 755 755 755 755 

Hemvård 143 273 148 814 148 839 148 864 

Hälso- och sjukvård 43 681 44 241 44 246 44 251 

Kommunalt handikappråd 31 31 31 31 

Kommunalt pensionärsråd 31 31 31 31 

Kontaktpersoner LSS 1 359 1 359 1 359 1 359 

Korttidsvård 13 514 14 783 14 813 14 843 

Kostservice 0 0 0 0 

Ledsagar och- avlösarservice 737 746 746 746 

Medicinskt utskrivningsklara 50 50 50 50 

Personlig assistans under 
20tim 

7 238 6 767 6 767 6 767 

Personlig assistans över 20tim 22 501 22 653 22 653 22 653 

Rehabverksamhet 20 052 20 331 20 346 20 361 

Särskilt boende 174 632 177 175 177 555 189 445 

Öppen verksamhet 4 097 4 211 4 241 4 271 

Ledning och administration 32 682 31 186 31 196 31 206 

Verksamhetens nettokostnad 549 746 560 749 561 349 573 459 
Tabell 5 
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Investeringsbudget 2023 och plan 2024–

2025 
Investeringsplanen för perioden omfattar 13 035 tkr och investeringsbudgeten 2023 uppgår till  

4 035 tkr. Investeringar i kommunens verksamhetslokaler görs av Arvika Fastighets AB och regleras 

genom förändrad hyressättning för kommunens verksamheter. 

Investering (tkr) Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Trygghetslarm 2 735 3 200 3 200 

Reinvesteringar 650 650 650 

Reinvesteringar inom Kost 650 650 650 

Summa: 4 035 4 500 4 500 
Tabell 6 
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Större verksamhetsförändringar och 

investeringar under planperioden 

Administration och övergripande nivå 
Under år 2020 genomfördes en översyn av organisation och arbetssätt inom ledning och 

administration och den nya organisationen trädde i kraft i maj 2021. Under år 2022 har den ändrade 

organisationen och arbetssättet följts upp och det kan bli aktuellt att göra en förstärkning i 

ledningsgruppen. En ökad driftskostnad som uppskattas till ca 1 000 tkr, vilket finansieras genom 

omfördelning i budgetram. Verksamheten behöver fortsatt arbeta vidare med att förbättra 

arbetssituationen för enhetscheferna och medarbetarna. Inför år 2023 kommer medel att 

omfördelas för att utöka antalet enheter inom hemtjänsten för att få en jämnare fördelning mellan 

chefer när det gäller antalet underställda medarbetare. Förändringen innebär en kostnad 

motsvarande ca 4 000 tkr.  

Under åren 2021 och 2022 har chefer inom vård och omsorg gått utbildning i utvecklande och 

indirekt ledarskap. Ett närvarande ledarskap är en förutsättning för att uppmärksamma och stödja 

samt bidra till ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Arbete pågår för att ta fram en 

kompetensförsörjningsplan, vilket sker tillsammans med HR-avdelningen. Till denna blir det kopplat 

en handlingsplan där det ska vara fokus på aktiviteter som bidrar till att kunna rekrytera, behålla 

samt utveckla medarbetarna. Dessutom behöver vi lyssna in medarbetare som väljer att avsluta sin 

anställning inom kommunen.  

I samverkan med Bemanningscentralen har verksamheten arbetat med att tydliggöra kravet och 

innehållet vid introduktion av nya medarbetare. Förutom introduktionen behöver verksamheten 

också arbeta med hur vi kan öka kompetensen av nya vikarier samt kompetensutveckla redan 

anställda medarbetare.  

Lagen om anställningsskydd ändrades i oktober 2022 och det kan bidra till att fler medarbetare 

snabbare erbjuds en tillsvidareanställning. 

En viktig del i arbetet för att minska ohälsan är arbetet med medarbetarskapet. Alla medarbetare ska 

tillsammans i respektive arbetsgrupp genomföra utbildningen Aktivt medarbetarskap. Målsättningen 

är dessutom att ta fram ett ramverk för medarbetarskapet tillsammans med medarbetare.  

Verksamheten har upphandlat ett nytt verksamhetssystem för utredning och dokumentation enligt 

Socialtjänstlagen och LSS-lagen samt Hälso- och sjukvårdslagen och det kommer att bidra till en 

bättre kvalitét när det gäller utredningar och dokumentation samt hantering av avvikelser. 

Införandet av systemet tar tid och i oktober 2023 bedöms det vara i skarp drift. 

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med Kommunal ett avtal gällande införande 

av heltid som norm. I kommunen finns en övergripande handlingsplan. Det är en stor utmaning för 

verksamheten att ställa om från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation. För att cheferna 

ska klara att genomföra omställningen, utifrån de ekonomiska förutsättningarna, har de getts 

möjlighet att under en begränsad tid göra nyanställningar på deltid. Enligt beslutad handlingsplan ska 

alla medarbetare inom Kommunals avtalsområde ha erbjudits heltid i december 2024. Målsättningen 

är dessutom att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan 

anställda medarbetare ska i högre utsträckning arbeta heltid.  
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Chefer inom LSS boende har sedan tidigare utbildats i samt arbetat med bemanningsekonomi och 

under år 2023 påbörjas arbetet inom äldreomsorgen.  

För några år sedan trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. 

Kommunen upplever att utskrivningar från slutenvården sker i en allt snabbare takt och det handlar 

många gånger om en avancerad vård och omsorg i hemmet. 

Omställningen till en god och nära vård pågår och projektet i västra Värmland har ett gemensamt 

uppdrag att konkretisera det gemensamma målbildsarbetet för västra Värmland. Prioriterade 

områden i väst för äldre är att försöka undvika förflyttningar av äldre, hemmonitorering samt mobila 

team inkluderande psykisk hälsa. 

Verksamheten behöver växla över till alltmer digital teknik för att möta framtida behov när antalet 

medborgare i arbetsför ålder minskar och antalet äldre kommer att öka. Tekniken behöver användas 

i de situationer som den bidrar positivt för den enskildes integritet och självständighet samt bidrar till 

en bättre arbetsmiljö för personalen. Verksamheteten har inom särskilt boende testat sensorbaserat 

trygghetslarm och det har bidragit till att antalet fallskador har minskat. Inom kort är det aktuellt att 

upphandla nytt trygghetslarm inom särskilda boenden samt inom ordinärt boende.  

Biståndsenheten kommer att återuppta arbetet med att införa förenklad behovsbedömning under 

nästa år. Insatser som kan vara aktuella handlar om trygghetslarm, städ, tvätt och varuhemhandling. 

En viktig förutsättning vid införandet är att den enskilde ska ha möjlighet att göra ansökan via en E-

tjänst. 

IT-strateg har tagit fram en plan för ett kontinuerligt utbyte av personalens digitala arbetsredskap 

såsom datorer och mobiltelefoner. Livslängden blir allt kortare när det gäller digital utrustning. 

Övergripande genomför verksamheten en översyn av lokaler. Det handlar till exempel om lokaler för 

daglig verksamhet, fler hemtjänstgrupper och kontor. 

I budgetramen för kommande år har verksamheten fått viss kompensation för ökade kostnader som 

hyror, bilar, livsmedel, licenser och arbetsgivaravgift. Totalt motsvarar detta ca 7 440 tkr. 

När det gäller statliga bidrag är det en osäkerhet kring hur det blir med fortsatta satsningar, vilket 

kan innebära behov av anpassningar för att minska kostnaderna. 

Särskilda boendeformer 
Verksamheten ska tillsammans med Arvika Fastighets AB ta fram en långsiktig plan för fler platser 

inom särskilt boende för äldre. Antalet ansökningar har under år 2022 ökat med ca 20 procent vid 

jämförelse med tidigare år och det har bidragit till en kösituation. Det har också blivit fler brukare 

som har särskilda behov till exempel yngre med demenssjukdom. För att klara kommande behov av 

boendeplatser kan det också bli aktuellt att omdisponera platser utifrån olika inriktningar/behov. I 

sammanhanget behöver det också tas fram en plan för översyn av renoveringsbehov och i detta 

arbete ingår också boende inom LSS.  
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Hemtjänst 
Regeringen har infört en lagstadgad ordning att alla brukare inom hemtjänsten ska erbjudas en fast 

omsorgskontakt och denna ska från nästa sommar vara en undersköterska. Brukaren och dennes 

anhöriga ska kunna kontakta den utsedda personalen och hen ska ha i uppdrag att hålla samman 

hemtjänsten för den enskilde.  

Efterfrågan på lägenheter i servicehus har minskat och verksamheten ser tillsammans med Arvika 

Fastighets AB över om det är möjligt att göra om ett av servicehusen till annat biståndsbedömt 

boende.   

För att bättre ta tillvara kompetensen bland medarbetare kommer verksamheten i högre grad att ha 

fokus på att försöka differentiera arbetsuppgifterna, vilket också handlar om särskilt boende och 

sjuksköterskeorganisationen. 

Hälso-och sjukvård/rehabilitering 
Verksamheten har beslutat att ändra ledningsorganisationen för sjuksköterskorna till två 

enhetschefer med delat ledarskap. Ansvariga behöver utveckla kvalitetsarbetet och fortsatt arbeta 

med åtgärder för att minska sårbarheten och för att få en jämnare fördelning av personalresurserna. 

Sjuksköterskornas arbetssätt ses över och undersköterskor rekryteras för att avlasta 

sjuksköterskorna. Under sommarmånaderna kan det fortsatt vara aktuellt att använda 

bemanningsföretag, men övrig tid under året ska det undvikas.  

En lokal handlingsplan för ökad patientsäkerhet behöver tas fram i samverkan med Lärande och stöd 

för att identifiera vilka aktiviteter som måste vidtas lokalt i kommunen.  

Verksamheten arbetar nu aktivt med kvalitetsregistret BPSD vars syfte är att genom 

multiprofessionella vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom. SveDem är ett 

annat nationellt kvalitetsregister som har lyfts som viktigt att satsa på och det har som syfte att 

samla in data om personer med demenssjukdom för att kunna förbättra och utveckla vården av 

demenssjuka i Sverige. Målet med kvalitetsregistret SveDem är skapa ett rikstäckande verktyg för en 

likvärdig och bästa behandling av personer med demenssjukdom.  

För att säkerställa en ökad säkerhet har det införts ett nytt regelverk (EU-förordning) gällande 

medicintekniska produkter, vilket innebär ökade krav på tillverkare som också påverkar ägare av 

produkter genom skyldigheter i form av bland annat spårbarhet och livslängd på produkten. 

Inom Rehabenheten arbetas det med att verksamheten behöver se över och ändra rutiner för när ett 

hjälpmedel behöver utrangeras. Detta har inneburit och kommer att innebära behov av inköp av 

hjälpmedel. 
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LSS 
Den 1 januari 2023 träder det i kraft nya lagändringar inom LSS, som innebär stärkt rätt till personlig 

assistans. Förändringen innebär att fler personer kommer att kunna ansöka om och få personlig 

assistans. Den nya lagen rör förebyggande stöd, aktiverings- och motiveringsinsatser, schablonavdrag 

för föräldraansvar och assistans för egenvård. Verksamheten bedömer att antalet ansökningar till 

LSS-handläggarna kommer att öka och därmed sannolikt fler personer som beviljas insatsen personlig 

assistans  

Inom daglig verksamhet har biståndshandläggarna uppmärksammat en ökad efterfrågan på insatsen 

och det handlar också om andra behov av sysselsättning. Verksamheten har fokus på att arbeta mer 

aktivt för att brukare ska få en extern placering när man har förutsättningar för att klara ett sådant 

uppdrag. Vid en extern placering klarar den enskilde i stora drag uppdraget utan arbetshandledarens 

stöd. Det genomförs också en översyn av lokaler och det handlar till exempel om att få bättre 

förutsättningar för att kunna anordna andra sysselsättningar. Kommunfullmäktige har tagit beslut 

om att höja habiliteringsersättningen, vilket innebär en ökad kostnad motsvarande 700 tkr och det 

finansieras genom omfördelning i budgetram. 

Verksamheten har under flera år haft en ökande trend när det gäller behov av servicebostäder och 

om antalet ansökningar till gruppboende ökar kan det bli aktuellt att bygga ett nytt boende. 

Kost 
Verksamheten har sedan tidigare ett uppdrag tillsammans med Eda kommun att se över 

förutsättningar för en gemensam måltidsproduktion till äldre. Arbetet har bromsats upp i avvaktan 

på att Eda kommun ska ta beslut om kommande byggnationer.  

Under år 2023 planerar verksamheten att i projektform satsa på att utveckla användandet av 

verksamhetssystemet Mashie och därmed bidra till en bättre kvalitét och en ökad effektivitet. Det 

finns flera funktioner i systemet som idag inte används optimalt.  

Verksamheten har uppmärksammat ett ökat intresse för närproducerade livsmedel och det kan bli 

aktuellt att detta påverkar kraven i kommande upphandlingar. 
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Definition indikatorer 

Invånare 
Delaktighetsindex 
Definition: Andel (%) av maxpoäng. Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för 

medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen baseras 19 frågor om möjligheterna till 

medborgardelaktighet i kommunen. Källa: Egen undersökning i kommunen. Resultat 2020: 63 (alla 

kommuner ovägt medel 56) 

ID: U00454 

 
Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 inv. 

Definition: Antal personer som vårdats i slutenvård pga. fallskador per 1000 invånare 80 år. Fallolycka 

definieras genom de yttre orsakskoderna W00-W19, enligt klassifikationen ICD 10 - SE. Avser endast 

personer vårdades inom sluten vård på grund av fall, d.v.s. som blivit in- och utskrivna från sjukhus. 

Avser genomsnitt för tidsperioden år T-2 till år T. Källa: Socialstyrelsen Patientregistret. Resultat 

värde 2019: 58 (riket 59) 

ID: N20402 

 

Antalet fall som orsakat allvarlig skada bland brukare inom särskilt boende 

Egen undersökning inom kommunen. Kvalitetsstaben tar fram resultatet vid upprättandet av 

Kvalitets- och patienssäkerhetsberättelsen Målvärde: Minskande 

 
Antalet vårdare under en 14 dagars period i hemtjänsten 
Källa: Egen undersökning i kommunen, ingår i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 
Målvärde: under rikssnittet. 
 
Antal medarbetare inom Vår och Omsorg som har genomgått utbildning inom ämnet, mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relationer, andel (%). 
Definition: Utbildningen kan ske via webbkurs om våld genom Nationellt centrum för kvinnofrid 
(https://webbkursomvald.se/) eller via annan utbildningsform som bedöms likvärdig. 
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Medarbetare 
Heltidsarbetande månadsavlönade, andel 
Definition: Heltidsarbetande (100 % faktisk sysselsättningsgrad) månadsavlönade inom kommunen 
totalt dividerat med sysselsatta månadsavlönade, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. 
Avser alla kommunalt anställda i november månad. Anställda inom kommunalförbund/kommunala 
bolag ingår inte. 
Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). Målvärde: 60 (56 de senaste 3 åren) 
 
Tillsvidareanställda månadsavlönade, andel 
Definition: Tillsvidareanställda månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning, dividerat med samtliga anställda inom samma verksamhetsområde, 
multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser kommunalt anställda i november månad 
Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.  
Källa: SKR:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). 
 
Sjukfrånvaro 
Definition: Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga 
ordinarie arbetstiden. Avser samtlig kommunalt anställd personal. 
Källa: Egna uppgifter i kommunens årsredovisning (den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen). 
 
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex. 
Definition: Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står 
för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består 
av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre 
delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer 
mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index 
med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna. Ett högt värde indikerar 
en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang. Avser egen regi.  
Källa: Egen undersökning i kommunen. Målvärde: 80 (76 (2020), 80 (2018)). 
 

Tillväxt och utveckling 
Mätetal rörande utvecklingen av användandet av digital teknik 
Källa: Egen mätning i kommunen 
 
Heltidsarbetande månadsavlönade, andel % 
Definition: Heltidsarbetande (100 % faktisk sysselsättningsgrad) månadsavlönade inom omsorg om 

äldre och personer med funktionsnedsättning, dividerat med sysselsatta månadsavlönade inom 

samma verksamhetsområde, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser kommunalt 

anställda i november månad. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: 

SKR:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). 
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Miljö och klimat 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel % 
Definition: Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total 
mängd inköpta livsmedel i kommunen, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Med 
ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC. Fr.o.m. 
2015 års siffror dras 1 procentenhet av för de kommuner som inte exkluderar oekologisk lagad eller 
panerad MSC-fisk. Siffran avser hela året. Avser endast kommunens egna inköp, dvs entreprenad 
ingår inte. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet. Källa: Ekomatcentrum. Målvärde: 23 (15 (2016), 32 
(2017), 22 (2018)) 
 
Närproducerade (svenska) livsmedel i kommunens verksamhet, andel % 
Källa: Egen undersökning i kommunen 
 
Närproducerade (svenska) ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel % 
Källa: Egen undersökning i kommunen 
 
Matavfall i kommunens tillagningskök, gram/portion 
Källa: Egen undersökning i kommunen 
 
Klimatanpassade äldreboenden, andel % 
Definition: Klimatanpassade äldreboenden med markiser, A/C eller andra solskydd, andel % 
Källa: Egen undersökning i kommunen 
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