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2021 har l iksom 2020 präglats av
coronapandemin. Hela samhäl let
påverkas såklart  av Covid-19, och
våra verksamheter t i l lhör de som
påverkats al l ra mest.  Men t i l l
sk i l lnad från 2020 så har smit t -
spr idning och svår s jukdom
dämpats av en mycket hög andel
vaccinerade, både bland kunder
och personal .  Det är oerhört
tacksamt och har gjort  ski l lnad på
l iv och död. 

Pandemins påverkan har lämnat
spår i  form av hög sjukfrånvaro,
påfrestningar i  verksamheterna och
ett  stort  underskott  – och också i
form av ödmjukhet inför och
stol thet  över en verksamhet med
människor som så snabbt och så
många gånger kan stäl la om för at t
leverera omsorg med mycket hjärta
t i l l  Varbergs invånare.  Det är inget
annat än fantast iskt !

Pandemin t i l l  t rots ser v i  at t  v i  står
oss väl  i  jämförelse med
motsvarande verksamheter i  andra
kommuner.  Vi  har en generel l t  god
kval i tet  i  våra insatser och
kunderna är sammantaget nöjda
med den omsorg de får.  Människor
som jobbar i  Varbergs omsorgs
ol ika delar upplever arbetet  som
meningsful l t  och tr ivs med
arbetsuppgi f terna. Självklart  kan vi  
a l l t id bl i  bät t re både vad gäl ler

kval i tet  och arbetsmi l jö,  och
t i l lsammans kommer v i  at t  ta det
arbetet  v idare med större kraf t  när
pandemin nu lugnar ned sig.  

Var sak har s in t id,  och det är dags
att  gå v idare för  at t  rusta oss inför
morgondagens utmaningar.
Varbergs omsorg bi ldades som en
del  av social förval tn ingen 2009,
när samtl ig ut förarverksamhet inom
äldreomsorg och funkt ionsstöd
slogs samman i  en avdelning.  Den
24 mars fat tade socialnämnden
beslut  om ramarna för en ny
organisat ion för  social-
förval tn ingen. Förändr ingen
innebär också at t  Varbergs omsorg
som organisat ion betraktat  upphör
den 30 september 2022. Men det
är t i l l  syvende och sist  inte enbart
organisat ionsbeteckningar el ler
organisat ionsgränser som det
dagl iga arbetet  hänger på. Det är
snarare vår gemensamma kul tur
som vi  t i l lsammans återskapar
var je dag som visar v i lka v i  v i l l
vara.  Och jag vet at t  v i  t i l lsammans
i  förval tn ingen vi l l  gå f ramtiden t i l l
mötes och fortsät ta at t  leverera
omsorg med mycket hjärta.  

TACK för 2021 och för at t  n i  har
gjort  et t  f ramgångsr ikt  Varbergs
omsorg ända sedan 2009.

ÅRET I KORTHET
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Josefin AlströmJosefin Alström



85%

VARBERGS OMSORG I SIFFROR

86%
På våra särskilda

boenden är ca 86% av
personalen utbildade

undersköterskor

 

1500
På Varbergs omsorg

arbetar ca 1500
medarbetare

 

700
Varbergs omsorg är en

intäktsbaserad
verksamhet. 2021 hade
vi en omsättning på 700

miljoner kronor

 

70%
Varbergs omsorg utför ca
70% av alla insatser för
äldre, resterande 30 %

utförs av privata företag

 

2100
Varbergs omsorg har ca
2100 kunder inom olika

verksamheter

 

23
Kunder får personlig

assistans genom
Varbergs omsorg
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Ett värdegrundsarbete med
utgångspunkt i de så kallade
VI-orden, Värdighet, Integritet,
Omtanke, Respekt och
Delaktighet. 

VÄRDEGRUNDSSATSNING
2013

All utförarverksamhet i
egenregi inom äldreomsorg
samt funktionsstöd under ett
paraply. Varbergs omsorg
skapas.

VARBERGS OMSORG 2009

Socialförvaltningens
gemensamma resa fortsätter.
Omsorg med mycket hjärta
lever vidare om än i en ny
form.

VÅR RESA FORTSÄTTER

Utifrån värdegrundsatsningen
mynnade VI-orden ut i Omsorg
med mycket hjärta vilket
präglar hela Varberg omsorgs
varumärke.

OMSORG MED MYCKET
HJÄRTA 2018

Sedan 2018 har 41
medarbetare utbildat sig till
undersköterskor genom olika
satsningar.

KOMPETENSLYFT 2018

Ett nytt särskilt boende i
Träslöv. En satsning på
framtidens vård och omsorg
för personer med
demenssjukdom. 

MIDSOMMARGÅRDEN
ÖPPNAR 2021

Varbergs omsorg övertog
verksamheterna kopplade till
ensamkommande barn.

ENSAMKOMMANDE BARN
2017
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VARBERGS OMSORGS HISTORIA

Ölandsgatan med fokus på
samsjuklighet öppnar.

ÖLANDSGATAN ÖPPNAR
2022

Skolvägen och Strängvägen
omvandlades från
demensboende till LSS-
boenden. 

NYA LSS-BOENDEN ÖPPNAR
2020/2021
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Även under 2021 har en stor del av

utvecklingsarbetet fått stå tillbaka för att hantera de

omedelbara effekterna av pandemin. Årets analys

visar generellt på en god kvalitet gällande utförd

vård och omsorg. Kunderna är sammantaget nöjda

med den omsorg de får. De utvecklingsområden

som identifierades finns främst gällande samverkan

mellan olika delar inom och utom förvaltningen,

hantering av avvikelser för att förhindra

missförhållanden samt bemanning och rekrytering.

Åtgärder för att förbättra resultaten är beslutade

och arbete har påbörjats. 

KOMMUNIKATION

Inom LSS-verksamheterna har kommunikation varit

ett fokusområde under året. Tidigare resultat i

brukarundersökningar har visat att det finns

utrymme för förbättring gällande att kunderna och

personalen förstår varandra. Därför är det roligt att

se att resultaten är bättre för 2021 gällande att

personalen pratar så att man förstår och att man

förstår dom. Flera grupper har arbetat med

Alternativ Kommunikation.

AKTIVITETER

Aktiviteter har på många enheter i stort sett kunnat

återgå till hur de genomfördes innan pandemin.

Arbetet behöver dock fortfarande förbättras och bli

mer systematiskt och organiserat, vilket framkom i

resultatet från den brukarundersökning som

Varbergs omsorg genomförde under hösten 2021.

Samtliga enhetschefer har fått i uppdrag att särskilt

fokusera på hur området kan förbättras. 

 

VO 2020 VO 2021 Riket 2020

75% 

50% 

25% 

0% 

Nöjdhet gällande
aktiviteter 

särskilda boenden

VO 2018 V0 2019 V0 2020 V0 2021 Riket 2021

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

Personalen pratar så att
jag förstår dem

LSS gruppboenden
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Sammantaget är det ett stort
underskott för Varbergs
omsorgs del. I viss mån finns
självfallet förbättringsområden,
och arbete pågår. Flera
områden ligger mycket bra till
vad gäller effektivitet jämfört
med landets kommuner,
exempelvis drivs
äldreomsorgen till en låg
kostnad och hög kvalitet.

SAMMANFATTNING

EKONOMISKT RESULTAT 2021

Året har till stora delar fortsatt präglats av

pandemin. Under smittspridningstopparna har

kohortvård varit vanligt förekommande i

verksamheterna, vilket innebär ungefär

femtioprocent mer personal på de enheterna där

detta bedrivs. Även under de lugnare perioderna

har smittspårning varit relativt frekvent, och vid

varje sådan krävs kohortvård till dess att ett

negativt svar erhållits.

Årets resultat är sämre än för 2020. En rättvisande

jämförelse är dock svår att göra, eftersom de

stadsbidrag med anledning av pandemin som

avdelningen erhåll under 2020 inte har utdelats i

den utsträckningen för 2021.
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Resultaträkning per
månad Varbergs omsorg

Årsresultat 2021 
Varbergs omsorg per
verksamhetsområde
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sales increase for the 
first quarter of 2020

PERSONAL
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SJUKFRÅNVARO RESULTAT 2021

Det har under året periodvis varit en mycket hög

smittspridning i Halland och detta har påverkat

sjukfrånvaron i alla verksamheter. Det är främst

den korta sjukfrånvaron som varit hög, med toppar

på omkring 20% på vissa enheter, då personal är

hemma både vid egna symtom samt när andra i

hemmet är sjuka. 

De utmaningar som verksamheterna har mött och

fortfarande möter som en konsekvens av pandemin

har varit mycket belastande, och en stor trötthet

finns hos både medarbetare och chefer, vilket

riskerar att öka sjukskrivningarna som en slags

"post-covid-effekt". Den tyngsta belastningen har

varit på hemtjänst och särskilt boende men även

övriga verksamheter med små personalgrupper och

mindre marginaler drabbas.

KOMPETENSUTVECKLING

Under våren har 4 medarbetare avslutat utbildning

till specialistundersköterska inom psykiatri eller

demens. Kompetensen kommer att användas i

lärande och konsulterande syfte i de olika

verksamheterna.

Äldreomsorgslyftet har pågått och 19 stycken har

antagits till en ny omgång med start under hösten.

Det innebär att medarbetare ges möjlighet att

utbilda sig till undersköterskor, vilket är till stor

gagn för verksamhetens kvalitet och

kompetensförsörjning.

2020 2021

Ja
n

Feb Mar Apr Maj Ju
n Ju

l
Aug

Sep
t

Okt
Nov Dec

20 % 

15 % 

10 % 

5 % 

0 % 

Totalt sjukfrånvaro 
Varbergs omsorg

 av vår personal upplever sitt
arbete som meningsfullt

89%

av vår personal trivs med sina
arbetsuppgifter

86%



Under året har Anhörigstödet anordnat
flera aktiviteter. Exempelvis har det
erbjudits givande föreläsningar om bland
annat livet med autism samt en musikalisk
föreläsning om psykisk ohälsa. 
Det har även bjudits på
musikquiz samt hälsodag i natursköna
Agnbäck med grill, skogsbad och
tipspromenad.

1 mars öppnade Midsommargården, vårt nya
särskilda boende i Träslöv. 60 lägenheter
uppdelat på sex boendeenheter. En
boendeenhet med inriktning för yngre
personer med demenssjukdom. En
boendeenheter har inriktning för personer
med somatiska sjukdomar. Alla  utrustade
med välfärdsteknik som hotellås och
trygghetslarm.

MIDSOMMARGÅRDEN

Ölandsgatan 3 är ett stödboende för
unga vuxna och vuxna kunder.
Boendet består utav fjorton platser och
inriktningen är samsjuklighet. Med
samsjuklighet menas i detta fall en
person som uppfyller diagnostiska
kriterier för missbruk eller beroende
och för någon annan form av psykisk
diagnos. 

ÖLANDSGATAN 3

ANHÖRIGSTÖDETS
AKTIVITETER

FUNKTIONELL
FAMILJETERAPI
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Under våren har medarbetare på
familjeresurs fått gå en grundutbildning i
funktionell familjeterapi. Ambitionen är att
öka familjens funktion och stärka
förutsättningarna för att unga som riskerar
att placeras utanför hemmet ska kunna bo
kvar. Detta ger vinster för individen och
dennes familj, kommunen och samhället. 



Socialförvaltningen har inlett ett
utvecklingsarbete i syfte att utveckla ledning
och styrning, organisationskultur och
organisation för att kunna möta dagens och
framtidens utmaningar.

Vår målbild är att:

För att nå vår vision, lyckas med våra uppdrag
och ta vår förvaltning in i framtiden är vi nu på
en förändringsresa. Den resan ska få oss att

agera hållbart, modernt och tillsammans som en
förvaltning. Den ska få oss att med stolthet och
genomförandekraft ta oss an vårt uppdrag för

dem vi finns till för.
 

Under året 2021 har ett arbete påbörjats
med att byta ut vårt journalsystem. Vi har
använt oss av Procapita och är nu i full gång
med att byta till Lifecare. Det nya systemet
är mer lättarbetat och syftet är att ytterligare
öka kundsäkerheten och göra vården och
omsorgen tryggare och effektivare.
I samband med systembytet sker även en
uppdatering av våra olika mobila lösningar. 
Vi ser fram emot en rad olika funktioner som
kommer att kopplas på allt eftersom. Vissa
av dem innebär att det kommer bli enklare
för anhöriga som har fullmakt att följa
kundernas ärenden. 

VÅR GEMENSAMMA
RESA

Som en del av vår gemensamma resa
håller förvaltningen just nu på att se över
hur vi ska organisera oss på bästa sätt för
att nå vår målbild. 

Parallellt pågår ett arbete i hela
kommunen kring vår organisationskultur
med fokus på medarbetarskap, ledarskap
och samarbetskap.

Slutligen ingår även ett arbete kring
ledning och styrning där viktiga delar är,
att arbeta tillsammans, dialog och
tillitsbaserat ledarskap. 

LIFECARE

10 |  Årsrapport 2021

Arbetet med införandet är stort och vi
räknar med att det kommer pågå
åtminstone till 2023. 



Postadress Varbergs Kommun, 432 80 Varberg 
Telefon, Socialförvaltningens kundcenter 0340-883 61 

Webbplats www.varberg.se


