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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 bevakar frågor inom området barn och ungdomar. 

Avgiftshandläggning och förebyggandeprocessen ingår i verksamheten. 

Samtliga avgifter som debiteras omsorgsförvaltningens kunder, ansvarar 

avgiftshandläggarna på Myndighetsenheten för. 

Förebyggandeprocessen erbjuder aktiviteter med fokus på förebyggande insatser.  19 

mötesplatser finns i Kristianstad kommun samt utöver det erbjuds utflyttade mötesplatser 

där behov och önskemål finns. 2019 slogs åter deltagarrekord, ca 110 000 deltagarbesök 

genomfördes. I förebyggandeprocessen ingår även preventiva hembesök, att erbjuda 

personer som är 77 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 2020 

I verksamheten tillkommer nya målgrupper med förändrade behov och större krav ställs på 

kompetens hos medarbetarna att möte nya målgrupper. Den psykiska ohälsan ökar inom 

samtliga åldersgrupper i vår verksamhet. Psykisk ohälsa i allmänna ordalag har ingen klar 

definition. Ibland används begreppet för psykiska sjukdomar och störningar som det finns 

diagnos för. Exempel är panikångest, depression och personlighetsstörningar. I andra 

sammanhang används uttrycket bredare för allmänna problem som stör det psykiska 

måendet. Stress, oro och sömnbesvär är några exempel.   

Ärenden gällande barn och ungdomar har blivit mer komplexa och diagnoserna kräver en 

annan kompetens för att utreda och fatta beslut. Det har allt mer blivit fokus på samverkan 

med andra förvaltningar och huvudmän gällande barn och unga. Exempel på ärenden där det 



finns behov av ökad samverkan är bl.a. familjehemsplacerande barn och ungdomar, 

ensamkommande flyktingbarn, barn och ungdomar med ett flertal diagnoser och där 

problematiken är komplex. Även ärenden där det finns barn i familjen och förälder är 

sjuk/funktionsnedsättning. Till följd av denna utveckling har en barn- och 

ungdomskoordinator anställts för att vara behjälplig att utveckla verksamheten utifrån 

ansvarsområde för omsorgsförvaltningen.  

 

Barnkonventionen (Lag 2018:1197 FN:s konvention om barnets rättigheter) blir lagstadgad 

från och med 2020-01-01. Inom Myndighetsenheten möter vi barn- och unga direkt, indirekt 

och som anhöriga, vilket kräver ett förändrat utredningsarbete vid beslut som rör barn- och 

unga.   Avsikten med barnrättsansvaret är att barnet ska kunna få den bästa möjliga 

förutsättningen för en gynnsam utveckling. I de fall där barn har behov av samverkan för att 

se till barnets hela livssituation, ska samarbete med andra ske, där barnet är i fokus. Särskild 

vikt ska läggas vid att alla barn ska få likvärdig tillgång till våra verksamheter och resurser.  

På Myndighetsenheten ser vi barn som fullvärdiga medborgare och kompetenta individer 

som ska bemötas med respekt i alla sammanhang. Verksamheterna inom 

Myndighetsenheten ska tolka och tillämpa lagar och förordningar så att åtaganden enligt 

barnkonventionen och andra internationella överenskommelser som rör barns rättigheter 

även respekteras i praktiken. 

Utifrån den bredda målgrupp som vi möter, krävs inventering av kompetensbehov för 

medarbetarna och utifrån den, därefter planera för prioriterade kompetensinsatser.  

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.  

Målgruppen medborgare 70-79 år i Kristianstad kommun är en stor grupp, som närmar sig 

behov av stöd. Det är av vikt att arbeta förebyggande med denna målgrupp.       

Analys och åtgärder utifrån Socialstyrelsens nationella undersökning ”Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen” – rikssnitt och under, utifrån handläggning och information. 

Utifrån ovan undersökning, identifiera de tre hemtjänstområdena som har högst upplevd 

känsla av ofrivillighet ensamhet och 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. 

Arbetet fortgår gällande att stärka samarbetet med andra förvaltningar. Samarbete med 

arbete- och välfärdsförvaltningen och omsorgsförvaltningen utifrån samordningsplanen 

fortsätter, med implementering av arbetet med samarbetsgrupper och chefsråd. 



Nationellt pågår det en översyn av lagstiftningen av insatser enligt LSS och 

assistansersättningen. Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktig hållbarhet av 

utveckling av insatsen personlig assistans och få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS 

samt att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Förslaget på 

förändringar i lagstiftningarna LSS och SFB förväntas redovisas under 2020.  Förändringarna 

kommer att leda till behov av utveckling för handläggningen framför allt enligt LSS men även 

enligt SoL. Det pågår även en översyn av Socialtjänstlagen som även ska presenteras under 

2020. 

Nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen påverkar verksamhetens uppdrag bland annat 

gällande högre kvalitet och effektivitet i utredningsarbetet bland annat med individuella 

behov och mål, förenklad handläggning, bättre kvalité i det förebyggande arbetet, 

anhörigstöd samt välfärdsteknologi.  

 

Införandet av utredningsmodell Individens behov i centrum (IBIC) har genomförts inom 

samtliga ansökningar och utredningar inom SoL o LSS (förutom inom assistansen).  Modellen 

fokuserar på kundens individuella behov, där handläggningen stödjer ett behovsinriktat och 

systematiskt arbetssätt.  

 

Rekryteringar gällande biståndshandläggare har alltmer försvårats, vilket är en utmaning för 

att säkerställa att våra medborgares ansökningar hanteras rättssäkert och inom rimlig tid. 

Det är också en utmaning utifrån att kunna fortsätta arbetet med att upprätthålla en 

attraktiv arbetsplats för medarbetarna. 

Samverkan mellan myndighetsenheten och verkställigheten ska utvecklats genom 

workshops.  Styrgrupp har skapas inom ordinärt boende, HSV, HTJ och MYN, för att öka 

samverkan utifrån kundernas och medarbetares behov. 

Jämställdhetsintegrering ska analyseras utifrån genusperspektiv, detta utifrån 

omsorgsförvaltningens handlingsplan.   

Öka samverkan med vårdcentraler och äldre mottagningar. 

Skapa samverkan med anhörigkonsulenter, barn- och ungdomskoordinator och 

verksamheten. 

Utveckla kommunikationsmedel till våra kunder vid utredningsarbete och uppföljningar. 

Fortsatt arbete med avgifter i verkställigheten, detta i syfte att förenkla och effektivisera 

arbetet. Fler egenkontroller skulle kunna genomföras inom området avgifter, detta för att 

säkerställa att det blir en likhet för alla medborgare. 



Strategisk färdplan 2020, fokus på välbesökta mötesplatser för kultur, engagemang och 

idrott samt hälsosamt åldrande ligger till grund för utvecklingen av förebyggandeenhetens 

uppdrag. 

Ny modell för preventiva hembesök har pågått i cirka 3 års tid i samverkan med Högskolan 

och NÖSK-kommunerna, analys av årsrapport. 

Utifrån Evidens planera utbudet av framgångsrika aktiviteter på mötesplatserna. 

Verksamhetsplan - prioriterade områden 2020  

Förebyggande processen 

 

- Mötesplats – välkomnar alla! 

- Öka antalet aktiviteter riktade till alla anhöriga  
 

- Öka andel fysiska aktiviteter av de totala aktiviteterna 

- Öka andelen aktiviteter som bedrivs i samverkan med andra (organisationer/frivilliga) 

av de totala aktiviteterna 

 

- Utflyttad sommarmötesplats. 

 

- Sveriges förebyggande – konferens hösten 

 

- Enkäter för att följa upp deltagarnas upplevelse av verksamheten 

 

- Samverkan med Högskolan gällande mätning av effekterna av fysisk aktivitet 

 

- Utveckla innehållet i förebyggandearbetet med fokus på individuella/grupp behov, 

integration, fokus på träning, hälsa och kultur 

 

- Anhörigkonsulterna ansvarar för att utveckla anhörigstödet strategiskt men även på 

grupp och individnivå. Utveckla teknik – En bra plats  

 

- Utveckla förebyggande arbete med verkställigheten 

 

- Analysera data från preventiva hembesök utifrån framtagen årsrapport och upprätta 

en handlingsplan med åtgärder utifrån resultat 

- Utveckla organisationen för frivilliga och volontärer i samarbete med ansvarig för 

verkställare av kontaktperson 

 



- Identifiera riskgrupper och målgrupper oavsett ålder inom vårt uppdrag  

 

- Fokusera på jämställda aktiviteter utifrån ett genusperspektiv 

Myndighetsutövning 

 

- Identifiera behov av kompetensutveckling utifrån förändrade målgrupper   

 

- Implementera olika processer då Barnkonventionen, Lagen om FN:s konvention om 

barnets rättigheter blir lag. Exempel på dessa processer är Våga Fråga-utbildning, 

utveckla rutiner och information om orosanmälan, genomföra 

barnkonsekvensanalyser på individnivå samt dokumentation av barn-och unga som 

anhöriga (se även separat handlingsplan för barn- och ungdomskoordinator) 

 

- Utveckling av rutiner för verksamhetssystemet Life Care 

 

- Fortsatt samverkan mellan myndighetsutövning och verkställighet inom samtliga 

funktioner 

 

- Omvandling av platser gällande inriktning på vård- och omsorgsboende utifrån behov   

 

- Fortsatt utvecklingsarbete ska ske av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  

Översyn av rutiner och arbetssätt för att bl.a. säkerställa systematisk aktgranskning, 

kvalitetssäkra utredningar och dokumentation, uppföljningar och individuella mål    

 

- Fortsatt utveckling av samverkan mellan Arbete- och välfärdsförvaltningen och 

omsorgsförvaltningen utifrån samordningsplan 

 

- Förändringar inom både LSS-lagstiftningen och socialtjänstlagen föreslås 2020, vad 

förändringarna kommer att innebära behöver analyseras och planeras för 

 

- Öka antalet e-tjänster 

 

- Utveckla samarbetet med planeringsenheten utifrån verksamhetsuppföljning och 

säkerställa krav på lagstiftning och föreskrifter med fokus på vård- och 

omsorgsboende  

 

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

kvalité på beslut 

 

- Egenkontroller utifrån riskidentifiering och omvärldsfaktorer 



 

Verksamhetens planerade arbete mot nämndens styrkort - Handlingsplan och 

verksamhetens indikatorer/mått 2020 

Perspektiv – Medborgare 

Nämndens Mål Nämndens  Indikatorer 

 Delaktiga, nöjda och trygga brukare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hälsosamt liv 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stöd, vård och omsorg på lika villkor 
 
 

 Andel kunder med aktuell 
genomförandeplan som upprättats med 
dokumenterad medverkan av kund  
(Fokus vid uppföljning på Individuella 
målsättningar i utredningar) 

Sammanvägd upplevelse 

 Sammanvägt resultat ÖJ respektive 
Picto-stat. Andel enheter med 
förbättrat resultat jmf senaste mätning 
Förbättra resultat i 3 
hemtjänstområden gällande ofrivillig 
ensamhet utifrån ÖJ 
 
Förebyggande verksamhet  

 Öka antalet aktiviteter riktade till alla 
anhöriga  

 Öka Andel fysiska aktiviteter av de 
totala aktiviteterna 
Öka andelen aktiviteter som bedrivs i 
samverkan med andra 
(organisationer/frivilliga) av de totala 
aktiviteterna 

Jämställda insatser för kunder  

 Alla indikatorer under målet -Delaktiga, 
nöjda och trygga brukare - delas upp på 
kön, resultatet ska vara samma oavsett 
kön 

 Barnrättsperspektivitet- 
barnkonventionen ska beaktas i alla 
beslut som berör barn o unga 

Verksamhetens indikatorer/mått  

Se handlingsplan övergripande för MYN 2020   

 Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
- Samverkan med verkställigheten   
- Analysera fakta från preventiva hembesök och identifiera utvecklingsområde 
- Identifiera riskgrupper och erbjuda förebyggande insatser 
- Utveckla individuella målformuleringar.  
- Sammanvägd upplevelse: Minska den upplevda ofrivilliga ensamheten jmf med ÖJ 2019-

2020 
- Utifrån analys av jämställda insatser – vilka åtgärder utifrån genusperspektiv   

 

 



Perspektiv  - Utveckling 

Nämndens Mål Nämndens  Indikatorer 

En verksamhet för stöd, vård och omsorg i 
framkant 

Ledarkompetens 

 Ledarskap – metod för tillitsbaserad 
styrning 

 Kompetens hos medarbetare 
Förbättringsarbete 

Andel enheter=enhetschefer med 
förbättringsarbete 

Verksamhetens indikatorer/mått 

 Se handlingsplan övergripande för MYN 2020 

 Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
- Kompetensutvecklingsplan för medarbetarna på Myndighetsenheten 
- Erfarenhetsutbyte med andra kommuner 
- Utveckla dokumentationsrutiner i Life Care och IBIC 
- Säkerställa journalföring enligt SOFS 2014:5 
- Följa digitaliseringsplanen 
- Utveckla rutiner och samarbetsrutiner med Arbete- och välfärd utifrån samordingsplan. 
- Utveckla rutiner för systematisk aktgranskning för att kvalitetssäkra utredningar 
- Utveckla arbetet med avgiftshantering i verkställigheten 

Perspektiv- Medarbetare 

Nämndens Mål Nämndens  Indikatorer 

 God hälsa och hög 
arbetstillfredsställelse 
 
 

 

 Ökad delaktighet, ökat medskapande 
och ansvarstagande 

 

Sjukfrånvaro 
Medabetarenkät 
Indexområde arbetsklimat 
Medarbetarindex 

 
Medabetarenkät 
Hållbart medarbetarengagemang – HME 

Ledarskapsindex 
  

Verksamhetens indikatorer/mått  

 Se handlingsplan övergripande för MYN 2020 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
- Förbättrat resultat i medarbetarenkät 2020 jämfört med 2018, se index ovan 
- Attraktiv arbetsplats och framgångsrik rekrytering 
- Använda APT-verktygen 
- Fördelning av arbetet samt god struktur 

Perspektiv - Ekonomi 

Nämndens Mål Nämndens  Indikatorer 

Ekonomisk kontroll 
 
 

 Driftbudgetföljsamhet 

 Kundtid  

Verksamhetens indikatorer/mått  

 Se handlingsplan övergripande för MYN 2020 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder:  
- Kundtid, följa upp med verkställigheten mot beställd tid htj, boendestöd, hemgångsstöd 
- Egenkontroller, uppföljning på tidigare genomförda egenkontroller 

 


