
Verksamhetsplan omsorgsförvaltningen 2020- med plan fram till 2021 

Ansvar: 851400, Anne-Li Nilsson 

Verksamhet: Riksgymnasiets elevhem   

Verksamhetsbeskrivning  

Omsorgsförvaltningen har i uppdrag att tillgodose elevhemsplatser till de ungdomar som 

beviljats studier inom Riksgymnasieverksamheten i Kristianstad.  Barn och utbildnings 

förvaltningen är huvudman för verksamheten och köper tjänsten – elevhemsboende. 

Målgruppen är - ungdomar med svåra rörelsehinder som slutfört grundskolan. 

Verksamheten erbjuder individanpassad utbildning i en trygg miljö och en helhetslösning 

med skola, habilitering, boende och stöd till en aktiv fritid.  

Inom omsorgsförvaltningens boende arbetar, elevhemschef, enhetschefer och 

boendeassistenter – dag/natt, med uppehållstjänst.  Verksamheten är en dygnet runt 

verksamhet, som bedrivs under skolåret, men inte under jul och sommarlov. 

 

Omvärldsanalys – utmaningar 2020-2021 

Riksgymnasiestudier är en rättighetslag för de som har svåra rörelsehinder. Kommunerna 

och landstingen är betalningsansvariga med 1/3 av verksamhetens kostnader resterande del 

betalas genom statsbidrag. Antalet sökande till studier inom Riksgymnasieverksamheten har 

minskat de senaste åren i hela landet. Om det beror på att hemkommunerna kan möta 

ungdomarnas behov bättre – är det positivt, men om det beror på att ungdomarna inte är 

informerade om Rg studier är det sämre. 

Riksgymnasiet finns i Umeå, Stockholm, Göteborg och Kristianstad och tillsammans behöver 

verksamheterna utöka marknadsföringen för att säkerställa att nå ut till dem som tillhör 

målgruppen.  

Kristianstads innerstad upplevs mer otrygg på kvällar och nätter, av personalen. Ett problem 

som kan göra det svårare att samplanera arbetet på elevhemmen när verksamheten troligen 

står inför en minskning inför läsåret 2020-2021. Kräver kreativa lösningar. 

Ett allt mer växande problem i samhället är olika former av missbruk. Det är ett stort antal 

människor som är drogpåverkade som befinner sig precis utanför Ruben/Jeppes och inte allt 

för sällan inne i entrén – vilket skapar oro både bland ungdomar och personal.                 

Under 2019 skulle det skett en ombyggnation av passagen/entrén, men tyvärr är det inte 

klart. 



Verksamheten behöver rusta sig inför en framtid där det är fler utlandsfödda 

ungdomar/kunder och personal. Vad behöver göras för att möta dem som bland 

annat inte har svenska som modersmål. 

Heltid för alla med resurspass i vår egen verksamhet – ger en trygg anställning, kända 

”vikarier” och kontinuitet för ungdomarna. För att möjliggöra detta krävs att det 

fortlöpande arbetas med dimensioneringen av resurspassen och även när de skall 

vara förlagda.  

Alla tre verksamhetsdelarna har fått basutbildning i det ”medvetna bemötandet” 

som möjliggör en samsyn kring hur eleven skall bemötas i alla tre verksamheterna. 

Men inför 2020 väljer habilitering och skola att inte delta – då det metoden inte har 

blivit en metod som används i vardagen i dessa verksamheter. Genomgång av s.k. 

bemötandetrappor sker kontinuerligt på elevhemmens APT  

Barnkonventionen blir lag i Sverige från 2020. 

 

Verksamhetsplan - prioriterade områden 2020 -2021 

- Ungdomarnas självständighet och delaktighet - med aktuella boendeplaner och 

påverkansmöjligheter i boenderåd mm 

- Upprätta handlingsplaner – förbättringsområden – utifrån vad som framkommer vid 

Specialpedagogiska skolmyndighetens elevenkät 2020. 

- Vad betyder det att barnkonventionen är lag för verksamheten. 

- Verksamheten måste prioritera att på ett bra sätt genomföra en eventuell minskning 

av personal p.g.a färre sökande. Både för dem som skall lämna verksamheten men 

även för alla som blir kvar. Alla blir påverkade i någon form.  

- Schemaläggning – i en verksamhet med minskat elevunderlag. 

- Marknadsföring – information om Rg verksamheten, genom annonsering, 

massutskick till grundskolor, barn och ungdomshabiliteringar, deltagande på mässor 

och konferenser 

- Att fortsätta att utveckla det medvetna bemötandet – fram tills ngn annan metod 

kan genomföras i alla tre verksamhetsdelarna, 

- Upprätta handlingsplaner – förbättringsområden - utifrån vad som framkommer i 

MAE som genomförs hösten 2020 

- Utökade Web utbildningar under 2020 – kommunens utbildnings plattform. 

 

 

 

 



Verksamhetens planerade arbete mot nämndens styrkort - Handlingsplan och verksamhetens 

indikatorer/mått 

Perspektiv – Medborgare 

Nämndens Mål Nämndens Indikatorer 

1) Delaktiga, nöjda och trygga brukare Andel kunder med aktuell genomförandeplan 
med dokumentation att kund medverkat 

Verksamhetens indikatorer/mått  

Boendeplan – andel kunder med aktuell 
boendeplan 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 2 mätningar – i maj och november – genomsnitt – ger 
resultat. 
O 95-100 % har aktuell boendeplan  
O 90-94 % har aktuell boendeplan 
O 89 % eller färre har aktuell boendeplan 
 

2)Delaktiga, nöjda och trygga brukare Mat och måltider – upplevelse enligt enkät-
mätning 

Verksamhetens indikatorer/mått  

Mat och måltider 

Nöjdhet vid matsituationen och med kosten. Mäts genom Specialpedagogiska skolmyndighetens 
(SPSM) enkät våren 2020.  
O 90-100 % är nöjda med maten och matsituationen  
O 75-89 % är nöjda med maten och matsituationen 
O 74 % eller lägre – är nöjda med maten och matsituationen  
 

3) Stöd och omsorg på lika villkor Alla indikatorer under målet delaktiga, nöjda 
och trygga brukare delas upp på kön, resultatet 
ska vara samma oavsett kön 

Verksamhetens indikatorer/mått  

Elevenkät (SPSM) delas upp i kön, resultatet 
gällande delaktighet, nöjda och trygga 
ungdomar, ska vara samma oavsett kön 

 
O 1 % skillnad  
O 2 % skillnad 
O 3 % eller mer 
 

4) Hälsosamt liv (medborgare) Hälsa och träning. Andel fysiska aktiviteter av de 
totala aktiviteterna 

Verksamhetens indikatorer/mått  

Meningsfull fritid – fysiskt – psykiskt – 
socialt utifrån ungdomarnas intresse.   
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: RG genomför olika aktiviteter – som utförs av 
idrottsföreningen/fritidsgruppen/alla boendeassistenter 
 
O 20 eller fler fritidsaktiviteter arrangeras/genomförs/termin 
O 15-19 fritidsaktiviteter arrangeras/genomförs/termin  
O 14 eller färre arrangerade aktiviteter/termin  



5) Aktiva insatser för hållbar miljö Andel enheter = EC med aktiviteter för hållbara 
miljö 

Verksamhetens indikatorer/mått  

Andel enheter = EC med aktiviteter för hållbara 
miljö 

O 2 EC 
O 1 EC 
O 0 EC 
 

 

Perspektiv - Utveckling 

Nämndens Mål Nämndens Indikatorer 

6) En verksamhet för stöd, vård och omsorg i 
framkant 

Utveckling av ledarskap – metod för 
tillitsbaserad styrning 

Verksamhetens indikatorer/mått 

Utveckling av ledarskap – metod för 
tillitsbaserad styrning  

 
O Påbörjad implementering 
O Påbörjad process 
O Ej påbörjad 
 

7) En verksamhet för stöd, vård och omsorg i 
framkant 

Kompetens hos medarbetare  

Verksamhetens indikatorer/mått 

Kompetensutveckling 

 
O 5 eller fler utbildningsinsatser erbjuds all personal 
O 3-4 utbildningsinsatser erbjuds all personal 
O 0-2 utbildningsinsatser erbjuds all personal 
 

 

Perspektiv- Medarbetare 

Nämndens Mål Nämndens Indikatorer 

8) God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Sjukfrånvaro 

Verksamhetens indikatorer/mått  

Sjukfrånvaro 

Minskad sjukfrånvaro jämfört med 2019 
O Minskning jmf 2019 
O Oförändrad jmf 2019 
O Ökning jmf 2019 
 

9) God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Medarbetarenkät – indexområde arbetsklimat 

Verksamhetens indikatorer/mått  

Medarbetarenkät – indexområde arbetsklimat 

O Förbättring jmf 2018 
O Oförändrad jmf 2018 
O Försämring jmf 2018 



 

10) God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Medarbetarenkät – Medarbetarindex 

Verksamhetens indikatorer/mått  

Medarbetarenkät – Medarbetarindex   

O Förbättring jmf 2018 
O Oförändrad jmf 2018 
O Försämring jmf 2018 
 

11) Ökad delaktighet, ökat medskapande och 
ansvarstagande  

Medarbetarenkät – Hållbar 
medarbetarengageman HME  

Verksamhetens indikatorer/mått  

Medarbetarenkät – Hållbar 
medarbetarengageman HME  

O Förbättring jmf 2018 
O Oförändrad jmf 2018 
O Försämring jmf 2018 
 

12) Ökad delaktighet, ökat medskapande och 
ansvarstagande 

Medarbetarenkät – ledarskapsindex 

Verksamhetens indikatorer/mått  

Medarbetarenkät – ledarskapsindex  

O Förbättring jmf 2018 
O Oförändrad jmf 2018 
O Försämring jmf 2018 
 

 

Perspektiv - Ekonomi 

Nämndens Mål Nämndens Indikatorer 

10) Ekonomisk kontroll Driftbudgetföljsamhet 

Verksamhetens indikatorer/mått  

Driftbudgetföljsamhet - läsårsbudget 

O 0 resultat eller positivt budgetresultat 
O Budgetunderskott, mindre än 1 % mot internbudget 
O Budgetunderskott, 1 % eller mer mot internbudget 
 

 


