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 Verksamhetsplan Planeringsenheten 2020 

  

Ansvar: 8513 

Verksamhet: Planeringsenheten   

 

Verksamhetsbeskrivning  

Planeringsenheten är en av tre Stabsenheter i Omsorgsförvaltningen. I enheten arbetar i nuläget 

20 medarbetare, varav 10 tillhör enheten Digital utveckling som leds av enhetschef.  

Planeringsenhetens uppdrag är att utifrån gällande lagstiftning och omsorgsnämndens mål och 

inriktning styra, stödja och serva förvaltningens verksamheter och utveckla de arbetsuppgifter 

som är organiserade i enheten. 

Målsättningen är att skapa värde för förvaltningen och dess verksamheter genom arbete inom 

områdena utveckling, kunskap, kvalitet och service med fokus på att bidra med stöd, strategier 

och säkerhet utifrån olika perspektiv. Ytterst för att insatserna till våra kunder ska ges på bästa 

sätt och med en god kvalitet utifrån individens behov. 

Enhetens uppdrag avser både verksamheter i egen regi och våra externa leverantörer enligt LOV 

och LOU. 

Planeringsenhetens uppdrag innefattar i nuläget arbetsuppgifter bl.a. inom områdena:     

nämnds- och förvaltningsadministration, kvalitet- och utvecklingsarbete, patientsäkerhet, 

verksamhetsuppföljning, olika former av utredningsuppdrag, Lex-Sarah samordning, 

omvärldsbevakning, kommunikation, boende-och lokalplaneringsfrågor, tillgänglighet och 

samhällsplanering, säkerhetsarbete och larm. Förvaltning av verksamhet- och stödsystem, 

samordning av nationella system, administration för behörighet och åtkomst. 

Nära samverkan och samarbete med övriga verksamheter i förvaltningen och med externa 

leverantörer är en förutsättning. 

Omvärldsanalys – utmaningar 2020 

Hälso- och sjukvårdsavtalet ställer fortsatta krav på utvecklingsarbete inom bl.a. områdena 

mobila team, teambaserad vård och rehabilitering, samverkan vid utskrivning. För att lyckas 

med utvecklingsarbetet behövs samarbete med övriga parter, primärvården och regionen.  

Framtidens äldreomsorg en Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen anger riktning för 

prioriterade utvecklingsområden bl a fokus på förebyggande arbete, attraktiva arbetsplatser, 
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samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård, digitalisering och införande av 

välfärdsteknik, stöd till närstående och förenklad handläggning. 

Översyn görs på nationell nivå för både LSS-lagstiftningen och socialtjänstlagen, vad 

förändringarna kommer att innebära för oss behöver analyseras och planeras för. 

Översyn pågår även av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- 

och sjukvårdsverksamhet (Kommittédirektiv 2019:37).  

Under 2022 kommer nationell läkemedelslista att införas, förberedelser behövs utifrån 

systemperspektiv. Utvecklingsarbete pågår nationellt. 

Utredningen ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst” har sett över åtgärder som kan främja 

införandet av välfärdsteknik. Utredningen föreslår dels lösningar för samverkan, nationellt stöd 

och myndigheternas roll, dels adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för 

personal. Den berör även vård och omsorg vid nedsatt beslutsförmåga.  

En överenskommelse mellan regeringen och SKR innebär ett riktat statsbidrag för 

verksamhetsutveckling genom digitalisering inom äldreomsorgen, som ska användas på ett 

strukturerat, kostnads- och resurseffektivt sätt. Utveckling inom digitalisering för alla 

verksamhetsområden bedöms vara avgörande för att uppnå fortsatt och ökad självständighet 

och trygghet för våra kunder samt ökad effektivitet för verksamheten. 

Nya målgrupper inom våra verksamhetsområden kräver en analys när det gäller behov av 

kommunikation på andra språk. Detta kan innebära nya former för förvaltningens 

kommunikation. 

Webbdirektivet ställer krav på att filmer ska syntolkas. Det innebär behov av kompetens-

utveckling och nya arbetssätt för att möta den ökade efterfrågan på filmer samtidigt som 

behovet av tryckt information finns kvar. 

Öppnandet av den nya digitala utbildningsplattformen kommer innebära ökad efterfrågan på 

stöd med att skapa utbildningsmaterial.  

Fortsatt utvecklingsarbete för att säkerställa och tillgodose bostäder/lokaler som efterfrågas. Att 

inventera kommunens vårdboende utifrån attraktiv arbetsplats samt för boendes trivsel.  

Prioriterade områden 2020 

Under året behöver fortsatt utvecklingsarbete ske av förvaltningens ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. Enheten behöver leda, samordna och utveckla ledningssystemet så 

att det främjar ett gott och löpande kvalitetsarbete t ex genom översyn av struktur, 

stöd/samordning av processgruppernas arbete, övergripande rutiner, översyn av arbetet med 

handböcker. Rutin och utvecklat arbetssätt för egenkontroller är ett område som är priorerat.  

Ställningstagande behöver ske under året vad gäller systemstöd för ledningssystem för 

kvalitetsarbete, nuvarande ledningssystem på intranätet uppfyller inte de behov/krav som finns. 



3 

                            

3 
 

Målsättningen måste vara ett ledningssystem som är enkelt och på sikt använt och tillgängligt 

för samtliga yrkesgrupper.  

Fortsatt utvecklat arbetssätt och metoder för verksamhetsuppföljningar av verksamheter i egen 

regi och externa. För år 2020 innebär detta att göra verksamhetsuppföljningar 

lagöverskridande/teambaserat för de tre lagrummen, SoL, LSS och HSL. 

I samband med införandet av metoden Individens behov i centrum (IBIC) behövs en översyn av 

styrdokument, rutiner och struktur för att stödja arbetssättet och även en planering för hur vi 

säkerställer att metoden efterlevs och utvecklas efter 2019. Under 2020 planeras ett webbaserat 

utbildningsmaterial för såväl nyanställd som befintlig baspersonal och enhetschefer.  

Hälso- och sjukvårdsavtalet ställer fortsatta krav på utvecklingsarbete inom bl a områdena 

mobila team, teambaserad vård och rehabilitering. Vi behöver fortsätta stödja arbetet internt 

och delta i externa samverkansform samt följa arbetssätt utifrån Lagen om samverkan vid 

utskrivning. 

Barnrättslagen gäller fr.o.m. 2020-01-01 och ska genomsyra alla verksamheter. 

Strategin för omsorgsförvaltningens kommunikation ska färdigställas och börja implementeras. 

Även den taktiska behovsanalysen ska färdigställas och börja fungera som underlag i 

planeringen av kommunikationsarbetet. 

Fler externa och interna e-tjänster ska utvecklas för att öka tillgängligheten för medborgarna 

och öka effektiviteten inom verksamheten. Vi behöver också arbeta med att sprida information 

för att öka användningen. 

Arbetet med att renovera intranätet har försenats och ska färdigställas under 2020. En viktig 

utmaning är att se till att alla medarbetare tar del av nyhetsflödet på intranätet regelbundet. 

Samarbetet med HR behöver utvecklas när det gäller kommunikationsinsatser riktad mot 

befintlig personal och i samband med rekrytering av ny personal. 

Under 2020 ska en boendeplan för funktionsstöd arbetas fram. Nybyggnad och projektering av 

gruppboende.  

Under året ska det tas fram en ny krisledningsplan för Omsorgsförvaltningen. Vidare kommer vi 

att arbeta fram ett underlag som kan användas vid upphandling av larm till vård- och 

omsorgsboende samt funktionsstöd då nuvarande är undermåliga och inte kostnadseffektiva. 

Inom administration ska vi skapa ett årshjul utifrån Kommunarkivets tillsyn under 2019. 

Fortlöpande arbete med att hålla omsorgsförvaltningens dokumenthanteringsplan uppdaterad 

samt att påbörja arbetet med ersättningsskanning.  

Strategisk plan för digitalisering 2021-2024, ska arbetas fram under 2020. Digitaliseringen ska 

drivas av verksamheternas behov. Enheten digital utveckling har följande prioriterade områden: 
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 Struktur för omvärldsbevakning och analys: För att kunna digitalisera med god kvalitet 

enligt gällande lagstiftning. Högre samverkan med leverantörer och deltagande i forum och 

nätverk. 

 Tydligt och samverkad digitaliseringsprocess: För att kunna fånga, säkerhetsställa och 

samverka förvaltningens behov. 

 Slutföra, följa upp och paketera digitala tjänster ex nyckelfrihemtjänst, trygghetskameror, 

Lifecare. 

 Digital lärplattform: Strukturera införande, skapa processer och förvaltning, tillgängliggöra 

utbildningar digitalt via webben med organisation- och rollstyrning. 

 Digitala medicinskåp: Strukturera breddinförande, skapa processer och förvaltning. 

 Trygghetskamera: Strukturera breddinförande, skapa processer och förvaltning. 

 Verksamhetslarm: Upphandla, skapa processer och förvaltning. 

 Behörighet och åtkomst: 2-faktorsinloggning, införande av behörighetsportalen. 

 

Verksamhetens planerade arbete utifrån nämndens styrkort - Handlingsplan 

och verksamhetens indikatorer/mått 

Perspektiv – Medborgare 

Nämndens Mål Nämndens indikatorer 
Delaktiga, nöjda och trygga brukare  
 
 
Hälsosamt liv (medborgare) 
 
 
Stöd, vård och omsorg på lika villkor  
 
 
Aktiva insatser för hållbar miljö 

– Dokumentation – Genomförandeplan 
– Mat och måltider 
– Sammanvägd upplevelse 
– Mobilt vårdteam 
– Hemgångsstödsteamet 
– Förebyggande verksamhet 
– Jämställda insatser för kunder 
– Barnrättsperspektiv 
– Personalkontinuitet 
– Transporter 
– Aktiviteter för hållbar miljö 
Verksamhetens indikatorer/mått  
– Kommunikationsstrategi klar och 
implementering påbörjad under 2020. 
O Klar och implementering påbörjad 
O Implementering delvis påbörjad 
O Implementering ej påbörjad 
 
– Digital tillsyn via trygghetskamera  
O 80-100 tillsyner/dygn 
O 31-79 tillsyner/dygn 
O 30 tillsyner/dygn 
 
– Alla filmer syntolkas från september 2020. 
 



5 

                            

5 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
Fortbildning för enhetschefer kring delaktighet och målarbete utifrån arbetsmodellen IBIC. 
Uppstart nätverksträffar för IBIC-ombud och nätverksträffar för dokumentationsombud. 
 
Verksamhetsuppföljningar kommer att ske lagöverskridande/teambaserat (HSL/LSS/SoL) 
under 2020 – förbättringsområden kommer att upptäckas i enkät och platsbesök kring 
dokumentation och mat/måltid. 
 
Samordna övergången till nya driftentreprenader för Axeltorp och Lindåsa. 
 
Hälso- och sjukvårdavtalet – aktiviteter kopplade till de olika områdena i avtalet för att bidra 
till utvecklingsområdena mobilt vårdteam, rehabilitering och hjälpmedel samt utveckling av 
SIP som metod.  
 
Mobila vårdteam – fortsätta med implementering och samverkansformer med primärvården, 
följa antalet inskrivna och de som uppfyller kriterierna. Följer utveckling av läkarstöd. Påbörja 
samverkan kring tidsvis sviktande patienter. 
 
Rehabilitering/Hjälpmedel i Hälso- och sjukvårdsavtalet, delta i arbetsgrupper för att ta fram 
vårdprogram för kommunal rehabilitering, evidensbaserade rehabiliteringsprogram samt 
arbeta vidare med samordnat hjälpmedelssortiment. 
 
Säkerställa att arbetssätt för verksamhetssystemen följer gällande lagstiftning. 
 
Översyn och utveckling av förvaltningens SBA (systematiska brandskyddsarbete).  
 
Kommunikation – Leda och ansvara för arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi. 
Stödja verksamheterna med att nå ut med extern och intern information till rätt målgrupp i 
rätt tid. Delta i utvecklingen av intranätet. Bidra till utveckling av metoder för kommunikation, 
till exempel video. Utveckla vår kompetens inom syntolkning och införa nytt arbetssätt från 
september. 
 
Barnrättsperspektivet – Ta fram ny mall för tjänsteutlåtande gällande barnperspektivet. Antal 
nämndbeslut ska mätas. 
 
Aktivitet för hållbar miljö: Undvika/sluta använda pappersmuggar vid vatten- eller 
kaffemaskiner. Alternativt ta bort 1 vattenmaskin och placera 1 vid kaffemaskinen.  

 

Perspektiv – Utveckling 

Nämndens Mål Nämndens indikatorer 
En verksamhet för stöd, vård och omsorg i 
framkant 

– Ledarkompetens 
– Kompetens hos medarbetare 
– Evidensbaserade metoder 
– Förbättringsarbete 
 
Verksamhetens indikatorer/mått  
Strategisk plan för digitalisering 2021-2025, 
klar, samverkad och levererad 
O Klar 
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O Påbörjad 
O Ej påbörjad 
 
Digital lärplattform, driftsatta utbildningar  
O Fler än 9 utbildningar 
O 5-8 utbildningar 
O < 4 utbildningar 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
Samordna informationen från planeringsenheten till verksamheterna. 
 
Säkerställa kommunikationsvägar inom förvaltningen för att säkra kvaliteten för 
verksamheten, däribland verkställighetsmöte – Hitta och förmedla den röda tråden 
 
Arbeta med och säkerställa kvalitetsledningssystemet, processer, rutiner mm inkl. systemstöd 
 
Evidensbaserade metoder – Senior Alert, BPSD, Case Management, Rikssår, Motiverande 
samtal, Palliativa registret i form av uppföljningar 
 
Införa kvalificerade vårdåtgärder (KVÅ) inom hälso- och sjukvårdens verksamhetssystem 
Procapita för att kunna göra tydligare jämförelser (jämlik vård) samt kunna lämna statistik på 
vilka hälso- och sjukvårdsinsatser vi utför inom kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Informationsöverföring mellan SoL och HSL – följa/bevaka betänkandet som kommer 2021 
 
Analysarbetet för avvikelser samt synpunkter/klagomål – fortsätta med frukostträffar, följa 
upp följsamheten. 
 
Ta fram webbaserad utbildning till Grade kopplat till planeringsenhetens ansvar, tex IBIC, 
social dokumentation, delegeringar, lex Sarah, kvalitetsregister 
 
Införande av digital lärplattform. 
 
Digitaliseringsprocess och Strategiskplan för digitalisering och välfärdsteknologi 2021-2025 
 
I vår kommunikation väljer vi aktivt digitala kanaler framför analoga när det är möjligt med 
hänsyn till målgrupp med mera. 
 

 

Perspektiv- Medarbetare 

Nämndens Mål Nämndens indikatorer 
God hälsa och hög arbetstillfredsställelse  
Ökad delaktighet, ökat medskapande och 
ansvarstagande 

– Sjukfrånvaro 
– Medarbetarenkät 
   förbättrat resultat jmf 2018: 
   – indexområde arbetsklimat  
   – medarbetarindex 
   – HME – hållbart medarbetarengagemang  
   – Ledarskapsindex   
 
Verksamhetens indikatorer/mått  
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O Sjukfrånvaro: Minskning jmf 2019 
O Sjukfrånvaro: Oförändrad jmf 2019 
O Sjukfrånvaro: Ökning jmf 2019 
 
O MAE 2020: Förbättring jmf 2018 
O MAE 2020: Oförändrad jmf 2018 
O MAE 2020: Försämring jmf 2018 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
Information till enheterna när uppdateringar är gjorda i Handböckerna för att ge 
förutsättningar till medarbetarna att känna hög arbetstillfredsställelse 
 
Strukturering och visualisering av paketerade tjänster inom digitalisering och 
välfärdsteknologi. 
 
Tydlig genomgång och kontinuerlig uppföljning av resultat ur medarbetarenkäten. Chef 
ansvarar för uppföljning på t.ex. ett APT. 
 
Använda APT-verktygen 

 

Perspektiv - Ekonomi 

Nämndens Mål Nämndens indikatorer 
Ekonomisk kontroll – Driftbudgetföljsamhet 

– Kundtid 

Verksamhetens indikatorer/mått  
Nyttja stimulansmedel på rätt sätt. 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
Månadsuppföljning av personal och driftkostnader. 
Uppföljning av investeringsbudget för fastighetsförändringar, välfärdsteknik  
Kvalitetsdagen avsatt medel enligt beslut på ledningsgruppen 
 

 


