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 Verksamhetsplan omsorgsförvaltningen 2022 

Ansvar: 8516 Lotta Lindberg 

Verksamhet: Myndighetsenheten 

 
Verksamhetsbeskrivning  

Omsorgsförvaltningen har i uppdrag att tillgodose enskilda personers behov av stöd, service 
och omvårdnad.  På Myndighetsenheten arbetar handläggare som ansvarar för utredning 
och beslut till vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt SoL 
(Socialtjänstlagen), LSS (Lag om stöd och service till funktionshindrade), BAB (Lag om 
bostadsanpassningsbidrag) samt en boendeprioriterare som ansvarar för att anvisa 
korttidsboenden och vård- och omsorgsboenden enligt SoL.  Myndighetsenheten har en 
barn- och ungdomskoordinator som förvaltningsövergripande bevakar frågor inom området 
barn och ungdomar.  

Förebyggandeprocessen erbjuder aktiviteter med fokus på förebyggande insatser.  18 
mötesplatser finns i Kristianstad kommun samt utöver det erbjuds utflyttade mötesplatser 
där behov och önskemål finns. I förebyggandeprocessen ingår även preventiva hembesök, 
att erbjuda personer som är 78 år och är okända i förvaltningen ett hembesök för att 
informera om preventiva insatser. Att erbjuda kultur så väl på våra mötesplatser som på 
förvaltningens vård- och omsorgsboenden ingår i uppdraget, liksom anhörigstödet. 

Myndighetsenhetens vision – Tillsammans med fokus på medborgarens behov! 

Omvärldsanalys – utmaningar 2022 och framöver 
 
Utmaningarna är många och komplexa, samma utveckling som i övriga kommuner och 
nationellt. 

I verksamheten tillkommer nya målgrupper med förändrade behov och större krav ställs på 
kompetens hos medarbetarna att möta nya målgrupper. Den psykiska ohälsan ökar inom 
samtliga målgrupper i vår verksamhet.  

Utifrån den breda målgrupp som vi möter, krävs inventering av kompetensbehov för 
medarbetarna och utifrån den, därefter planera för prioriterade kompetensinsatser.  

Ärenden gällande barn och ungdomar har blivit mer komplexa och diagnoserna kräver en 
annan kompetens för att utreda och fatta beslut. Det har blivit ett allt större fokus på 
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samverkan med andra förvaltningar och huvudmän gällande barn och unga. Till följd av 
denna utveckling finns en barn- och ungdomskoordinator för att vara behjälplig att utveckla 
verksamheten utifrån ansvarsområde för omsorgsförvaltningen.  

Arbetet fortgår gällande att stärka samarbetet med andra förvaltningar samt huvudmän.  

Nationellt pågår det en översyn av lagstiftningen av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen. Förändringarna kommer att leda till behov av utveckling för 
handläggning. Det pågår även en översyn av Socialtjänstlagen som även den ska presenteras 
under 2022. 

Hemtjänsten står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar med hänsyn 
till en ökande befolkning och ökat antal äldre, volymförändringar, förändrade och ökande 
vårdbehov och ökade kvalitetskrav och där krävs god samverkan och rutiner.  

Analys och åtgärder utifrån Socialstyrelsens nationella undersökning ”Vad tycker äldre om 
äldreomsorgen” – rikssnitt och under, utifrån handläggning och information. 

Jämställdhetsintegrering ska analyseras utifrån genusperspektiv, detta utifrån 
omsorgsförvaltningens handlingsplan.  

Utveckla kommunikationssätt med våra kunder vid utredningsarbete och uppföljningar.  

Arbetet med preventiva hembesök sker i samverkan med Högskolan och NÖSK-
kommunerna. 

Utifrån evidens planera utbudet av framgångsrika aktiviteter på mötesplatserna samt öka 
samarbetet med medborgare, föreningar och volontärer. 

Utveckla samarbetet med verkställigheten.  

Utmaning med fortsatt arbete med att upprätthålla en attraktiv arbetsplats för 
medarbetarna. 

Prioriterade områden 2022 

 
Förebyggande processen 
 

- Mötesplatserna ska välkomna alla oavsett ålder, ursprung eller social tillhörighet och 
verka för jämställda aktiviteter. 
 

- Utveckla samarbete med kulturombuden på vård- och omsorgsboende. Ta fram en 
strategi för kultur inom äldreomsorgen i samarbete med Kultur- och fritid. 
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- Anhörigkonsulterna ansvarar för att utveckla anhörigstödet strategiskt samt införa 
anhörigombud i verksamheten.  
 

- Utveckla förebyggande arbete med verkställigheten genom nära samarbete och information 
om verksamheten. 
 

- Öka andelen frivilliga och volontärer. 
 

- Analysera data från preventiva hembesök utifrån framtagen årsrapport och upprätta en 
handlingsplan med åtgärder utifrån resultat. 
 

- Fokus på existentiell hälsa kopplat till anhörigstödet och övrig verksamhet. Delta i Lärande 
nätverk tillsammans med Högskolan och andra kommuner. Den ofrivilliga ensamheten är en 
stor utmaning för omsorgsförvaltningen och kräver närma samarbete med hemtjänsten för 
att förebygga den ofrivilliga ensamheten. 
 

- Fokus på digitalisering i verksamheten.  

Myndighetsutövning 
 
- Fortsatt utveckling av myndighetsutövningen, främst med fokus på individuella 

målsättningar och målformuleringar, individuella motiveringar till tidsbegränsade 
beslut, uppföljning och att säkerställa kvalitet och innehåll i utredningar, så att 
kunderna har rätt beslut utifrån behov.   
 

- Social dokumentation är under ständig utveckling för att säkerställa rättssäkerheten. 
Av utredningen ska det framgå vad kunden har framfört.   
 

- Fokus på motiverande samtal i mötet med den enskilde för att skapa tillit, trygghet 
och ett respektfullt bemötande. Samtalsmetoden används i syfte att fånga upp den 
enskildes behov utifrån dennes förmåga.  

 
- Fortsatt utvecklingsarbete av nytt kvalitetsledningssystem.    

 
- Utveckla systemstöd för uppföljning på individ- och gruppnivå utifrån att kunna 

säkerställa kvalité på beslut. 
 

- Samarbeta med planeringsenheten i samband med verksamhetsuppföljning och 
därigenom säkerställa kraven utifrån lagstiftning och föreskrifter. 
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- Utifrån undersökning ”Vad tycker äldre om, identifiera de tre hemtjänstområden som 

har högst upplevd känsla av ofrivillighet ensamhet samt ett hemtjänstområde med 
minst ofrivillig ensamhet. Utifrån dessa fyra områden upprätta en handlingsplan 
tillsammans med verkställighet i ordinärt boende för att utveckla det preventiva 
arbetet med ofrivillig ensamhet. 
 

- Fortsätta implementeringen av olika processer utifrån barnrättslagen.  
 

- Fortsatt utveckling av samverkan mellan Arbete- och välfärdsförvaltningen, Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen utifrån samordningsplanen.  
Samt fortsatt utveckling av samarbete med andra interna och externa aktörer.                                                                     
 

- Ett tätt och utvecklande samarbete med Hemgångsstödsteamet kring kunder, rutiner 
och processer. 
 

- Fortsatt samverkan mellan myndighetsutövning och verkställighet inom samtliga 
funktioner bland annat med workshops och processgrupper. 
  

- Utveckling inom området bostadsanpassningsbidrag utifrån rättssäkerhet och rutiner 
 

- Identifiera behov av kompetensförsörjning. Skapa och följa 
kompetensförsörjningsplan utifrån identifierade behov.  
 

- Förändringar inom både LSS-lagstiftningen och socialtjänstlagen föreslås 2022, vad 
förändringarna kommer att innebära behöver analyseras och planeras för. 
 

Verksamhetens planerade arbete utifrån nämndens styrkort - Handlingsplan 
och verksamhetens indikatorer/mått 
Verksamhetens planerade arbete utifrån nämndens styrkort 2022: 
Strategisk färdplan 

Nämndens resultatmål Resultatmått 
Hållbarhet 
Ett hållbart arbetssätt skapas genom en 
hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv 
organisation 
 
Trygghet 
 

 
Handlingsplan för ett strategiskt arbete 
 
Medverkan i brukarundersökning 
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Ett respektfullt bemötande ska prägla varje 
möte 
 
 
 
 
 
 
Att kund/anhörig upplever tillit och trygghet 
i varje möte med omsorgsförvaltningen 
 
Attraktivitet 
Att arbeta för hälsosamt och aktivt liv 
(socialt, psykiskt och fysiskt) samt 
förebyggande arbete 
 
Att arbeta för säkra metoder för kundens 
behov, ökad kvalitet 
 
En omsorgsförvaltning i framkant som 
arbetar med innovation 

Andel enheter som har aktivt arbetat med 
Kristianstad kommuns värdegrund och 
bemötandeguide. 
 
Förslag på ny fråga i MAE: Har du kännedom 
om Kristianstad kommuns värdegrund 
 
 
Brukarundersökningar med komplettering av 
egna verktyg (intervjuer/enkäter) 
 
 
Brukarundersökningar med komplettering av 
egna verktyg (intervjuer/enkäter) 
 
 
Handlingsplan för att kvalitetssäkra befintliga 
metoder 
 
Plan för innovationsarbete 
 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 

- Proaktiv organisation genom preventiva hembesök 
- Hög medborgerlig delaktighet tex kundundersökningar 
- Följa förändringar i lagstiftningar 
- Fortsatt arbete med individuella målsättningar och motiveringar 
- Mötesplatser öppna för alla 
- Nya insatser utifrån medborgares behov 
- God kännedom om Kristianstad kommuns vision, värdegrund och bemötandeguide 
- Verka för jämställdhet 
- Motiverande samtal 
- Samverkan internt och externt 
- Barnrättslagen 
- Kvalitetsledningssystem 
- Systematisk uppföljning på individ- och gruppnivå 
- VUF 
- Anhörigstöd 
- Digitalisering 

 
 

Medarbetarmål 

Nämndens resultatmål  Resultatmått 
 
Attraktiv arbetsgivare med stolta och 
engagerade medarbetare 
 
 

 
Medarbetarenkät 2022: 
 – Rekommendations-vilja eNPS 
 – Ledarskapsindex 
 – Hållbart medarbetar-engagemang (HME) 
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Tillitsbaserad ledning 

 
 
Fortsatt utveckling av modellen UL 
(utvecklande ledarskap) 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 

- Kompetenshöjande insatser 
- Medarbetarenkät – analysera och skapa handlingsplan 
- Tillitsbaserad ledning 

 
 

 

Ekonomimål 

 
Nyckeltal för att fastställa utförandet av grunduppdraget 

Ta bort de nyckeltal som inte ingår i ert ansvarsområde (se kolumn: Ansvarig) 
 

Nyckeltal Ansvarig 
Brukarundersökningar: 
– Äldreomsorg b.la ensamhet, handläggning, 
information, kultur på vobo, anvisning till 
vobo (välj sammantagen nöjdhet samt övriga 
resultat som bedöms intressanta) 
– Funktionsstöd (Välj resultat som bedöms 
intressanta) 

 
Myndighetschef 

Genomgående väga jämställdhetsparametrar 
(kundperspektiv) för de nyckeltal där det 
finns 

Myndighetschef 

Omfattning av insatser samt fördelning kön- 
välja ut 5 insatser enligt SoL och LSS 

Myndighetschef 

Omfattning av preventiva hembesök- 
samtliga 78 åringar som ej har insatser från 
OMS ska erbjudas information 

Myndighetschef 

 

Nämndens resultatmål Resultatmått 
Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret Avvikelse mot budgeterat resultat 

 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Budget i balans. 
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