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Verksamhetsbeskrivning 
 

Nämndens uppdrag 

Omsorgsnämnden ansvarar för stöd, vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen 
(SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Nämnden har också ansvar för insatser utifrån lag om 
bostadsanpassning. Verksamhetens målgrupper är äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. 

 
Omsorgsförvaltningens uppdrag 

Omsorgsförvaltningen har i uppdrag att tillgodose enskilda personers behov av stöd, 
service, omsorg och omvårdnad. Behovet är avgörande för vilka insatser som är aktuella. 

 
Verksamheten ska präglas av ett tydligt brukarperspektiv med fokus på individuella 
behov. Insatserna ska vara av god kvalitet, vara individuellt utformade och utföras i 
samråd med den enskilde och/eller närstående och/eller formell företrädare. 

 
Förvaltningen ger administrativt stöd till Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) och 
tillhandahåller stödfunktioner och system till verksamheten. HÖS har egen budget och 
finsisieras och styrs av de 11 deltagande kommunerna genom egen nämnd.  

 
Förvaltningen verkställer också riksgymnasiets internatboende för elever med 
funktionsnedsättning, verksamheten finansieras av staten. 

 
Verksamhet enligt Socialtjänstlagen(SoL)och Hälso och sjukvårdslagen (HSL) 

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd 
och den hjälp som de behöver med hänsyn tagen till den enskildes egna resurser. Ett 
rehabiliterande förhållningssätt ska tillämpas. 

 
Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som ryms inom det primärkommunala 
uppdraget. Ett hälso- och sjukvårdsavtal med utvecklingsinriktning tecknades 2016 och 
fram till 2020 pågår implementering. 

 
Stöd i ordinärt boende - Hemtjänst 
Hemtjänsten ger stöd, service och omvårdnad hela dygnet i ordinärt boende. Lagen om valfrihet  
(LOV) tillämpas och det finns idag fyra externa utförare inom denna verksamhet. 
 

Hemgångsstöd 

Hemgångsstödsteamet ger hemtjänstinsatser i samband med hemgång från främst 
slutenvård. Uppdraget att möta den enskilde med mer omfattande insatser vid hemgång 
för att därefter trappa ner insatser. Efter en tid i teamet lämnas ärendet över till 
ordinarie hemtjänstgrupp. Syftet är att genom mer omfattande insatser initialt, skapas 
trygghet och förmåga som därefter medger nedtrappning 
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Boendestöd 

Boendestöd är en insats för personer som bor i ordinär bostad. Insatsen boendestöd kan beviljas i specifika 
situationer då det finns speciella krav på kompetens, bemötande eller pedagogik och då behoven inte kan 
tillgodoses med andra insatser. Målgrupperna är personer som har någon form av svår psykisk 
sjukdom/psykisk funktionsnedsättning eller ett resttillstånd efter psykisk sjukdom samt personer med 
utvecklingsstörning, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt personer med svåra 
kognitiva funktionsnedsättningar (inte demens). Boendestödsinsatsen inkluderar omvårdnad, 
serviceinsatser och ledsagning. Det är möjligt för personer under 65 år att ansöka. 
 
Korttidsboende och Växelvård 
Korttidsboende finns på Stavfre och Charlottesborg. Målet med korttidsboende är 
återgång till egna hemmet. Totalt har verksamheten 40 platser. Utöver detta används i 
varierade grad lediga lägenheter i särskilt boende vid behov som korttidsboende.  

 

Växelvård på Stafre och Charlottesborg (18 platser) erbjuds personer som vårdas i 
hemmet av närstående och där den enskilde har behov av återkommande omvårdnad i 
annat boende. Erbjuds också om närstående behöver återkommande och regelbunden 
avlösning. 

 
Övrigt stöd i ordinärt boende 
Förebyggande verksamhet 
Verksamhetens syfte är att skapa förutsättningar för kvarboende i det egna boendet samt 
att bidra till en ökad livskvalitet för såväl enskild som närstående. Preventiva hembesök är 
en del i det förebyggande arbetet. Hembesök erbjuds alla personer som fyller 77 år under 
året och som inte redan har insatser. 

 
Mötesplatser, frivillig- och volontärverksamhet erbjuds utan biståndsbeslut i ett 
förebyggande syfte för att stärka medborgarnas egna resurser och senarelägga behovet  
med insatser. 

 
Anhörigstöd 
Anhörigstöd riktat till alla anhöriga finns inom den förebyggande verksamheten. Som 
komplement till detta har demenssjuksköterskan både individuella och gruppaktiviteter 
riktade till anhöriga till personer med demenssjukdom.  

 
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
Verksamheten syftar till att ge den enskilde möjlighet att bo kvar i eget boende och ger 
också möjlighet till avlösning för närstående som vårdar i hemmet. 

 
Avlösning 
Stöd till närstående som vårdar eller stödjer den som är långvarigt sjuk, äldre eller har 
funktionsnedsättning ges genom avlösning. Avlösningen kan vara kostnadsfri upp till 
10 timmar per månad om den sökande uppfyller vissa kriterier.  

 
Trygghetsbostäder 
Kommunala trygghetsbostäder finns i kommunala fastighetsbolaget ABK´s regi. Oavsett 
hyresvärd får boende i insatser från exepelvis hemtjänst om behov finns.  
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Särskilt boende -vård- och omsorgsboende 

Särskilt boende beviljas personer som har ett omfattande behov av omvårdnad och/eller 
stöd. Det finns 860 lägenheter i vård- och omsorgsboende, varav 656 drivs i egen regi. Det 
finns för närvarande fem externa utförare samt en självstyrande enhet. Dessa 
verksamheters villkor regleras i avtal. 

 
Uppdraget inom vård- och omsorgsboende är att stödja människor i att behålla/skapa en 
god livskvalitet livet ut. Verksamheten ska främja den enskildes känsla av välbefinnande, 
trygghet och meningsfullhet. Insatserna ska vara av god kvalitet och utföras med stor 
respekt för individens inflytande, delaktighet och integritet. 

 
Verksamhet enlig Hälso och sjukvårdslagen (HSL) 

I den kommunala hälso- och sjukvården ingår ansvaret för hälso- och sjukvård upp till och 
med legitimerad personals nivå. All läkarvård och specialistsjukvård sker inom Region 
Skånes regi. Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret, som även omfattar 
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, gäller för personer: 

· som bor i vård- och omsorgsboende 
· i bostad med särskild service 
· i ordinärt boende som inte själva eller med hjälp av assistans/ledsagare kan 

ta sig till av regionen finansierad primärvård (tröskelprincipen) 
· som vistas på dagverksamhet som omfattas av 3 kap 6 § SoL 

Legitimerad personal kan även ge uppdrag till omvårdnadspersonalen, via instruktion 
eller delegering, att utföra en hälso- och sjukvårdsinsats. 

 
Verksamhet enligt Lag om stöd och servcie till vissa funktionsnedsatta (LSS) 

Verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhället. Genom insatserna ska brukare tillförsäkras goda levnadsvillkor vilket 
innefattar respekt för den enskildes rätt till självbestämmande, inflytande, integritet och 
delaktighet samt helhetssyn, kontinuitet och tillgänglighet. Verksamheten spänner över ett 
brett område med brukare i alla åldrar och med stora variationer av behov. 

 
LSS-lagstiftningen innehåller insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 
som tillhör LSS personkrets. 

• Personlig assistans 
• Ledsagarservice 
• Kontaktperson 
• Avlösarservice i hemmet 
• Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
• Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
• Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom 
• Bostad med särskild service för vuxna eller särskilt anpassad bostad 
• Daglig verksamhet. 
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Boende för personer med funktionsnedsättning vuxna och barn 
Bostäder med särskild service finns i form av gruppbostäder och servicebostäder. Flera av 
enheterna inom verksamheten är små (4-6 lägenheter), har särskild inriktning och är 
personalintensiva till följd av boendes behov. 

 
Personlig assistans 
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till personer som har 
omfattande funktionsnedsättning. Den som före fyllda 65 år har haft personlig assistans 
eller assistansersättning får behålla insatsen och ersättningen efter 65 årsdagen. Insatsen 
kan dock inte utökas efter att man fyllt 65 år. Om försäkringskassan bedömmer att man 
har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov och de är mer än 20 
timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning. Även vid dessa beslut har 
kommunen ekonomiskt ansvar för de 20 första timmarna. För den som beviljats assistans 
för sina grundläggande behov (20 timmar eller mindre per vecka) har kommunen hela det 
ekonomiska ansvaret. 

 
Daglig verksamhet 
En insats för personer i yrkesverksam ålder (dock längst till 67 år) istället för studier eller 
arbete. Verksamheten är organiserad i olika former beroende på målgruppens behov och 
verksamhetens inriktning. Det är en stor spridning i verksamheterna. Från 
målgruppsinriktade verksamheter för personer med autism och med låg utvecklingsnivå 
till enskilda placeringar på företag eller i kommunala verksamheter. 

 
Korttidstillsyn och korttidsvistelse för barn 
För barn och unga finns insatsen korttidstillsyn som är en förlängd skolbarnomsorg. Insatsen 
korttidsvistelse kan ges som avlastning till vårdnadshavare/anhöriga, miljöombyte och/eller rekreation 
för den enskilde. 
 

Ledsagare, kontaktpersoneroch avlösning i hemmet 
Insatser som ger möjlighet att delta i aktiviteter och dylikt för att exempelvis skapa ett 
socialt sammanhang eller avlastning för anhöriga/närstående. 

 
Verksamhetens förutsättningar 

Omsorgsnämnden står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar med 
både volymökningar, förändrade och ökande vårdbehov och ökade kvalitetskrav.  

Demografiskt ses en ökande befolkning och ökat antal äldre. I verksamheten tillkommer 
nya målgrupper med andra behov. 

Ärende kring barn och ungdomar har blivit mer komplexa och diagnoserna kräver en 
annan kompetens för att utreda och verkställa beslut. Psykisk ohälsa ökar bland 
målgrupperna. Gränssnittet har förändrats i relation till psykiatrin och personer med allt 
mer omfattande psykisk ohälsa eller psykiatriska diagnoser får sitt stöd i hemmet. 
 
En mångkulturell miljö utifrån såväl kundperspektiv som medarbetarperspektiv, ger 
såväl utmaningar som möjligheter, detta beräknas bli tydligare och viltigare framöver. 
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Det interna samarbetet såväl inom förvaltningen som mellan förvaltningen och andra 
förvaltningar utvecklas ständigt. Förmågan att samarbeta blir avgörandeframtida 
utvecklingsarbete. 

 
Behoven av äldreomsorg ser ut att ha minskat något under 2019. Färre antal 
ansökningar till vård och omsorgsboende samt minskat antal hemtjänsttimmar . 
Förvaltningen förbereder för en viss utökning av hemtjänsttimmar som den 
demografiska förändringen kan medföra framöver. Kösituationen till vård och 
omsorgsboende har varierat under 2019. Kön är idag hanterbar men fördelningen 
mellan lägenheter i demensboende och allmäninriktat boende behöver förändras. 
Under 2020 kommer ytterligare lägenheter att omvandlas till demensboende. 

 
Förberedelser för en gemensam organisation för kost, lokalvård och transporter(bilar) 
sker under 2020.  

 
Externa förutsättningar 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne löper till och med 2020. Avtalet ska stödja 
den pågående utvecklingen där fler delar av sjukvården för de mest sjuka flyttar från 
sjukhusen till hemmiljön. Det ställs allt större krav på kvalificerad vård och omsorg i 
hemmet. Införande av Vårdformen, mobilt team,  pågår. Detta förväntas påverka 
ytterligare framöver men det är ännu oklart i vilken omfattning och på vilket sätt.  

 

Rättspraxis och förändringar i Försäkringskassans tolkningar har lett till ett ökat antal 
avslag av SFB vid uppföljning av beslut av personlig assistans. En följd av detta har det 
blivit en ökning av LSS timmar per beslut och med det en kostnadsökning för 
kommunen. Därtill har ledsagarbeslut samt beslut om avlösarservice i hemmet med ett 
större antal timmar ökat som följd av denna förändring. 

Nationellt har det genomförts översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning där 
syftet med uppdraget var att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen 
personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att 
lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. 
Uppdraget har redovisats i januari 2019, men därefter har ingen ytterligare information 
kommit, ny lag är aktuell att träda i kraft 2022-01-01. En utgångspunkt är att nya insatser 
ska finansieras av förändringar i befintliga. När ytterligare information om lagförslag 
presenteras gör förvaltningen en konsekvensanalys. 

 
Barnkonventionen blir lag från 2020. Verksamheten vidtar åtgärder för att uppfylla 
lagstiftningen. Under 2020 införs bland annat barnkonsekvensanalyser som ett 
verktyg för stöd i arbetet. 
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Intern styrning 

Kommunens vision - Tillväxt - Tanke - Trivsel 
Visionen bygger på tre områden som alla börjar på T; Tillväxt, Tanke och Trivsel. 

• Tillväxt handlar om Kristianstads ambition som motor i regionen. Vi ska vara en 
attraktiv ort som drar till sig människor, kompetens och idéer. Detta är en 
förutsättning för ett bra näringslivsklimat, en expansiv högskola och satsningar på 
infrastruktur. Tillväxt skapar också en stark arbetsmarknad och är positiv för 
folkhälsan. 

• Tanke handlar om delaktighet och ansvar för framtiden. Kristianstad står för 
mångfald och ett positivt samhällsklimat. Vi tror att en rik variation av livsstilar 
och utbildning är positiv för framtidens sysselsättning och utveckling. Våra 
gemensamma värderingar ligger till grund för alla förändringar. 

• Trivsel handlar om hur samhället ska vara för att människor ska må bra i livets alla 
faser. Vilka förändringar vi ska satsa på för att invånarna ska känna trygghet, 
stolthet och glädje. Hur historiska värden och olika typer av tillgångar kopplas 
samman och gör att Kristianstad tar plats. 

 
Strategisk färdplan 2020 
Strategisk färdplan (bilaga 3) pekar ut riktningen fram till 2020 med visionen som grund. 
Arbetet med den strategiska färdplanen följs upp årligen. En mer omfattande 
halvtidsuppföljning sker vid 2018 års utgång, då arbetet med uppdatering av strategisk 
färdplan också inleds. Genom tillväxt, tanke och trivsel utvecklas det hållbara Kristianstad 

 
Värdegrund och värdighetsgaranti 
Kristianstads kommuns lokala värdighetsgaranti för äldreomsorgen bygger på en nationell 
värdegrund, enligt Socialtjänstlagen (SoL). Den nationella värdegrunden uttrycks med två 
begrepp (SoL 5 kap, 4§) 

• Genom att tillgodose de insatser som är beskrivna i den lokala värdighetsgarantin 
tillförsäkras den äldre möjligheten att leva ett värdigt liv. 

• Om de insatserna ges så som de beskrivs i den lokala värdighetsgarantin ska det ge 
förutsättningar för den äldre att också känna välbefinnande. 

 
Den lokala värdighetsgarantin – innehåller (se bilaga 2) 
1. Gott bemötande 
2. Meningsfull vardag – att känna livslust och glädje. 
3. Individuell planering 
4. Mat- och måltidsmiljö 
5. Omsorg vid livets slut 

 
Värdegrundsarbete i enlighet med LSS och verksamheten vilar på nyckelbegreppen 
självbestämmande, delaktighet, inflytande, helhetssyn och kontinuitet samt allas lika 
värde. 
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Omsorgsförvaltningens styrning och uppföljning 
 
Utifrån förvaltningens verksamhetsplan har varje verksamhetschef i uppdrag att bryta 
ner verksamhetsplanen på verksamhetsområde och ta fram handlingsplan för resp 
område. Varje enhetschef ska på APT ha dialog om områdets verksamhetsplan samt de 
delar av handlingsplan som är relevanta för den egna enheten. 
 
Som stöd för arbetet utöver verksamhetsplaner har verksamheten planer som antas av 
omsorgsnämnden. Idag finns planer för boende i äldreomsorg, 
kompetenssutvecklingsplan samt plan för digitalisering under 2020 kommer arbete 
med att ta fram plan för boende för funktionsnedsatta genomföras.  

 
Nämndens styrkort 
Nämndens styrkort utgår från kommunens vision, strategiska färdplan och kommunens 
övergripande styrkort 2020. 
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Omsorgsnämndens styrkort 2020 
 

Strategiska mål i fyra perspektiv  Mål  
 

Indikatorer  
 

Medborgare  
Strategisk färdplan:  
HÄLSA OCH DELAKTIGHET:  
* God, jämlik hälsa och stärkt 
delaktighet  
FRISKA EKOSYSTEM:  
* En rik natur och stärkta 
ekosystemtjänster - Anta 

Delaktiga, nöjda och trygga 
kunder 
 

Dokumentation  
 
Mat och måltider  
 
Sammanvägd upplevelse  

Hälsosamt liv  
 

Mobilt vårdteam    
 
Hemgångsstödsteamet   
 
Förebyggande verksamhet  

Stöd, vård och omsorg på 
lika villkor  

Jämställda insatser för kunder  
 
Barnrättsperspektiv  
 
Personalkontinuitet  

Aktiva insatser för hållbar 
miljö  

Transporter  
Aktiviteter för hållbar miljö 

Utveckling  
Strategisk färdplan:  
BOENDEMILJÖ OCH 
STADSUTVECKLING:  
* Långsiktigt hållbara 
boendemiljöer, ökat 
bostadsbyggande och pulserande 
stad  
ARBETSLIV OCH 
ATTRAKTIONSKRAFT:  
* En stark arbetsmarknad med 
växande företag  

En verksamhet för stöd, 
vård och omsorg i framkant  
 

Ledarskap  
 
Kompetens hos medarbetare  
 
Evidensbaserade metoder 
 
Förbättringsarbete  
 

Medarbetare  
* Friska och nöjda  
medarbetare  
* Effektivt arbetssätt  

God hälsa och hög 
arbetstillfredsställelse 

Sjukfrånvaro  
 
Medarbetarenkät arbetsklimat  
 
Medarbetarenkät - 
medarbetarindex 

Ökad delaktighet, ökat 
medskapande och 
ansvarstagande  

Medarbetarenkät  
HME – hållbart 
medarbetarengagemang  
 
Medarbetarenkät- 
ledarskapsindex 

Ekonomi  
* Hållbar ekonomi  
* God hushållning  

Ekonomisk kontroll  
 

Driftbudgetföljsamhet  
Kundtid Hemtjänst 

Kundtid Hemgångstödsteam 

Kundtid Mobilt stöd 
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Verksamhetsplan 2020  
Prioriterade områden - Förvaltningsövergripande 
Under året kommer förvaltningen planera för kommande förändringar utifrån 
budgetram för 2021 och kommande år. 
Utifrån visionen – ”Vi lyfter tillsammans” har förvaltningen identifierat tre centrala 
områden som bedöms vara särskilt viktiga för att stötta arbetet med kunden i 
centrum, de är kompetensförsörjning , lokaler samt digitalisering.  Allt arbete utgår 
från perspektivet kunden i centrum. 
        

Kunden i centrum - Att vara huvudpersonen i sitt liv  
Dokumentation , delaktighet och likabehandling 
Arbete med genomförandeplanens betydelse för att den enskilde ska kunna påverka 
utförandet utifrån mål i utredning och beslut. 
Metoden Individens behov i centrum (IBIC) används i hela verksamheten, där man 
ännu inte är klar fortsätter implemeteringen. Varje verksamhet/enhet arbetar fortsatt 
aktivt utifrån metoden. Utvecklingsarbete social dokumentation med bl.a. fokus på 
journalföring. Modellen IBIC  är helt införd i myndighetsutövningen för SoL och LSS 
(undantaget personlig assistans) och är en del av att öka delaktigheten för brukaren i 
myndighetsutövningen. Modellen fokuserar bl.a på individuella målsättningar. 
Kommunikation är en förutsättning för delaktighet. Aktivt arbete med att införa 
metodstöd för alternativ och kompletterande kommunikation. 
Aktiviteter inom hela verksamheten för att öka delaktigheten för brukare. Arbete med 
delaktighet i ex boenderåd och liknande.  
 
Barnrätt och Jämställdhetsintegrering 
Barnrättslagen from 2020-01-01 gäller alla verksamheter. Barnkonventionen ska 
genomsyra vårt dagliga arbete. 
Kristianstads kommuns ”Strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering” ska 
ligga som grund i arbetet med att kvalitetssäkra förvaltningens verksamheter riktade 
till medborgarna och på kommunens arbetsplatser så de blir jämställda och icke 
diskriminerande. Under 2020 ska en handlingsplan för jämställdhetsintegrering i 
Omsorgsförvaltningen färdigställas. 
 
Systematiskt kvalitetsarbete och Evidensbaserade metoder 
Aktivt arbete med systematiskt förbättringsarbete, genom utbyte inspireras till 
förbättringsarbete. Alla enheter ska ha pågående förbätttringsarbete.  
Utveckling av kvalitetsledningssystemets olika delar utifrån lagstiftning. 
Utveckling av kvalitetsledningssystemets olika delar t ex egenkontroller samt 
vidareutveckling av arbetet med intern kontroll. Verksamheterna i både intern och 
extern regi följs upp enligt särskild plan. Resultaten av uppföljningarna användas för 
att säkerställa en god kvalitet utifrån gällande mål och krav samt i förvaltningens och 
verksamheternas systematiska förbättringsarbete.  
Systematiskt förbättringsarbete och lärande sker utifrån resultaten av den nationella 
brukarundersökningen och enhetsundersökningen inom äldreomsorgen samt utifrån 
resultaten av öppna jämförelser och andra undersökningar som sker för övrig 
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verksamhet. Verksamheterna arbetar med handlingsplaner för att utveckla och 
förbättra inom identifierade områden 
Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis 
med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål 
vid beslut om insatser. Relevanta metoder för respektive verksamhet ska användas. 
Metoderna enligt de nationella kvalitetsregistren Senior alert, Svenska 
palliativregistret och BPSD registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid 
Demens) ska användas för att säkerställa ett förebyggande arbetssätt som ökar 
förutsättningarna till bästa möjliga vård och omsorg. Inom verksamhet Funktionsstöd 
används evidensbaserade metoder som t ex metoderna Motiverande samtal, 
Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), lågaffektivt bemötande, 
Delaktighetsmodellen och Case management (CM). Under 2020 påbörjas tillämpning 
av Rikssår. 
 

Digitalisering 
Nya arbetssätt genom digitala verktyg ger nya möjligheter att på sikt klara växande 
välfärdsbehov och kunna erbjuda våra målgrupper stöd och hjälp på ett annat sätt än 
idag.  
Digitaliseringen är ett viktigt område för att klara delar av våra utmaningar gällande 
kompetensförsörjning och att utveckla effektiva arbetsmetoder för att göra rätt saker 
med en god kvalitet. Tekniska hjälpmedel ger förutsättningar för den enskilde att ha 
en ökad självständighet och att ta ett större ansvar över sin situation och underlätta 
vardagen. Digitaliseringen ska drivas av verksamheternas behov av 
verksamhetsutveckling. 
Strategisk plan för digitalisering 2021-2024, ska arbetas fram under 2020 (ersätter 
Plan för välfärdsteknik och digitalisering 2018-2020).  
Utvecklingen inom digitalisering bedöms vara avgörande för att uppnå fortsatt och 
ökad självständighet och trygghet för brukaren samt ökad effektivitet för 
verksamheten. För att arbeta effektivare behövs utveckling av digital teknik och 
smarta lösningar. Exepel kan vara att utöka e-tjänster såväl externt som internt samt 
utveckla e-signering.  
Implementering av nytt verksamhetssystem startades upp 2019 och fortsätter under 
2020. 
 

Lokaler 
Boendeplan för särskilt boende 2020-2030 ska ligga som grund för utvecklingsarbete 
och förändringar inom området. 
Behovet av nya lokaler som är anpassade för volymökningar och de förändrade 
målgruppernas behov inom funktionsstöds verksamheter är stort. Under året behöver 
en boendeplan för området arbetas fram.   
Fortsatt utvecklingsarbete för att säkerställa förvaltningens samlade behov av boende 
och lokaler inom våra olika verksamheter kommer pågå.  Under 2020 tas boendeplan 
för funktionsstödsområdet fram. 
 

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna, och såväl årets prioriterade 
aktiviteter som de mer långsiktiga målsättningarna beskrivs i förvaltningens 
personal- och kompetensförsörjningsplan. Förändrade målgrupper och fler personer 
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med svåra sjukdomar ställer allt högre krav på spetskompetens, och förvaltningen har 
en tydlig målsättning att höja utbildningsnivån hos medarbetarna både vad gäller 
grund- och specialistutbildning. Detta görs i samband med nyrekrytering, men även 
genom möjligheter till kompetensutveckling och validering för befintliga 
medarbetare. Förvaltningen behöver även fortsätta utveckla planeringen av 
verksamheten ur både kund- och medarbetarperspektiv, så att alla kompetenser tas 
tillvara på bästa vis och inom ekonomiska ramar. En viktig fråga är även hur 
förvaltningen kan utveckla sitt arbete med breddad rekrytering, som en möjlighet 
både ur ett medborgar- och kompetensförsörjningsperspektiv. 
 

Chefsförsörjning och ledarkompetens 
En förutsättning för att på bästa sätt kunna arbeta med utmaningarna inom 
medarbetarområdet är att förvaltningens chefer har goda förutsättningar för ett 
närvarande ledarskap och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Chefsförsörjning och 
ledarkompetens måste därför vara ett fortsatt prioriterat område. Förvaltningen 
behöver fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för att samtliga chefer 
ska driva förbättringsarbete och verksamhetsutveckling med god kvalitet. Under 
våren beräknas de första resurscheferna vara på plats, med syftet att upprätthålla 
chefsfunktionen och stärka ledarskapet även när vakanser på chefsbefattningar 
uppstår. Under 2018-2019 gick alla befintliga chefer utbildning i förändringsledning, 
och även fortsättningsvis ska alla nya chefer gå denna.   
 

Minska sjukfrånvaron – öka arbetshälsan 
Sjukfrånvaron har minskat de två senaste åren, men är fortfarande hög vilket kräver 
fortsatt fokus. Förvaltningen arbetar aktivt på både grupp- och individnivå utifrån de 
åtgärder som ingår i den kommungemensamma avsiktsförklaringen för friskare 
arbetsplatser. En förflyttning mot fokus på förebyggande och hälsofrämjande 
aktiviteter på både grupp- och individnivå behöver eftersträvas, samtidigt som 
rehabiliteringsarbetet tillsammans med de medarbetare som redan befinner sig i en 
sjukskrivning måste upprätthållas.  
 

Arbetsmiljö 
Förvaltningen behöver fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet både 
för att förebygga ohälsa och som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett nytt 
samverkansavtal med de fackliga organisationerna beräknas vara på plats under 
våren, som tydligare än tidigare fokuserar även på arbetsmiljöfrågor. 
Implementeringsarbetet kopplat till det nya avtalet kommer att vara en viktig uppgift 
under 2020, liksom genomförande av medarbetarenkäten. Förvaltningen genomför 
även en större uppföljning av införandet av Heltid som norm, där medarbetar- och 
arbetsmiljöperspektivet är en viktig del.  
 

Samverkan - Hälso- och sjukvårdsavtal med regionen 
Hälso- och sjukvårdsavtalet som trädde i kraft 2016 ska vara fullt infört 2020. Avtalet 
är ett övergripande avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam 
utveckling. Gemensamt arbete pågår och implementeringen sker stegvis. Arbetet sker 
i lokal samverkan såväl som regionalt. Den teambaserad vårdformen ska vara 
implementerad fullt ut vid utgången av år 2020. 
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Hållbar miljö 
Förvaltningens ambition är att verksamheterna på olika sätt ska göra aktiva val för att 
bidra till en hållbar miljö. Respektive verksamhetsområde ansvarar för att ange vilka 
aktiviteter som planeras ske under året. 
Inom kostverksamheten arbetar man strukturerat med att hålla matsvinnet på en låg 
nivå. Svinnmätningar genomförs i köken fyra gånger/år. Under hösten görs också en 
mätning på särskilt boende, vilken kommer att följas upp med nya mätningar vår och 
höst 2020.  
KRAV-certifiering av produktionsköken kommer att ske under våren 2020. 
Verksamheten planerar för en övergång till bilar med fossilfritt bränsle 
 

Prioriterade områden för respektive verksamhetsområde 
 

Myndighetsutövning och förebyggande verksamheten  
Fortsatt utveckling av myndighetsutövningen, främst med fokus på individuella 
målsättningar, uppföljning och att säkerställa kvalitet och innehåll i utredningar, så 
att kunderna har rätt beslut utifrån behov. Till följd av ändrade målgrupper krävs 
ökad kompetens gällande bemötande och kunskaper i olika diagnoser och 
riskgrupper.  Fokus på motiverande samtal för att fånga upp den enskildes behov, 
framför allt avseende ofrivillighet ensamhet eller annan ohälsa.  
 
Utifrån social dokumentation pågår arbetet med förbättring inom bl.a.  journalföring.  
inkluderat utbildning i SOSFS 2014:5. Egenkontroller och systematisk aktgranskning  
ska utvecklas för att säkerställa myndighetsutövningens rättsäkerhet. 
 
Utveckla kompetens i kommunikation ex hur man kommunicerar med personer av 
utländsk härkomst/ensamkommande med funktionsnedsättningar utan kunskap i 
svenska språket och/eller nedsatt verbal förmåga till kommunikation.  
 
Anhörigstödet utvecklas utifrån rapport från Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
(NKA) samt kvalitetsplan för äldreomsorg.  Fokus på målgruppen personer mellan 70-
79 år i det förebyggande arbetet, då detta är en stor grupp som i närtid kan bli en 
grupp med omfattande behov.  Utveckla samarbetet med föreningar och förbund, bl.a.  
studieförbunden för samarbete med aktiviteter främst inom Hälsa och träning som ex 
Yoga och Dans för alla.  Pågår  arbete med att ta fram mätinstrument för de olika 
delarna i förebyggandeprocessen. Detta för att kunna mäta hur nöjda våra 
kunder/deltagare är och få in synpunkter för fortsatt utveckling. Uppsökande 
verksamheten utvecklas för att man ska nå så många 77-åringar som möjligt. 
 

Verksamhetsområde stöd i ordinärt boende - Hemtjänst 
Översyn och anpassning av enheterna utifrån storlek sett till kundtimmar sker 
löpande genomfördes hösten 2019. Detta i syfte att skapa bättre förutsättningar för 
en god planering av kundernas insatser. med fokus på kundtid. Fortsatt arbete med 
att optimera samordningen av planering av insatser i syfte att öka kvalitén för kund 
samt öka kundtiden. Samordning av planering mellan enheter sker för att minska 
sårbarheten vid förändring av kundtimmar.  Inom ramen för detta arbete också se till 
möjligheter till förändrade arbetssätt för bland annat bättre kontinuitet för de med 
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flest insatser och nyttjande av kompetens. 
Mer fokus kommer att läggas på digitala verktyg där trygghetskamera (e-tillsyn) är en 
del som ska ses som ett naturligt inslag för kunden. E-tillsyn har införts under 2018 
och vidareutveckling med fler enheter fortsätter 2019. 
Fortsatt övergång till bilar med fossilfritt bränsle. Under 2020 fortsätter arbete med 
att få laddningsstolpar på plats. Elbilar kommer därmed att kunna användas i större 
utsträckning. 
Arbete pågår, tillsammans med Hälso och sjukvårdsverksamheten, för att utveckla 
teambaserat arbetssätt . Teambaserat arbetsätt syftar till att möta kundernas 
individuella behov och säkerställa kompetensnivån hos de medarbetare som utför 
insatsen. Medarbetare med rätt kompetens ska möta kunden. Uppstart med fokus på 
psykiatri. 
 

Verksamhetsområde Särskilt boende  - Vård och omsorgsboende 
Boende utifrån behov  
Verksamheten har under de senaste åren sett ett ökat behov av särskilt boende för 
personer med demenssjukdom. Under 2020 finns ett fortsatt behov av att omvandla 
allmäninriktade boendeplatser till demensinriktade.  
Utifrån den enskildes aktuella behov ska det finnas tillgång till personal dygnet runt 
som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den 
boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet 
och hälsa. Verksamheten behöver under kommande år utveckla arbetssätt och ett sätt 
är att prova teknikstöd i form av t ex e-tillsyn. 
 
Personcentrerat arbetssätt 
Verksamheten ska utgå från ett salutogent synsätt och personcentrerat arbetssätt 
med helhetssyn på individens alla behov. Att kontinuerligt följa upp och säkerställa 
den enskildes insatser utifrån behov och önskemål ska vara en naturlig del av arbetet. 
 
Mat och måltidsmiljö 
Mat och måltidsmiljö är en central och viktig del av i verksamheten och ett fortsatt 
utvecklingsområde tillsammans med kostenheten. Det handlar om smak och 
konsistens men också om dukning, uppläggning och dekoration av varje meny. En väl 
avvägd bordsplacering trivsam miljö som främjar goda samtal, är kanske den 
viktigaste förutsättningen för en positiv upplevelse av måltidssituationen, men ofta 
också den största utmaningen.    
 
Meningsfullt innehåll i vardagen  
Möjligheten till meningsfull aktivitet i sitt dagliga liv samt känslan av sammanhang 
och gemenskap är central för att uppleva en god livskvalitet. Att utifrån egen förmåga 
kunna bidra i vardagens sysslor, stärker självkänsla och upprätthåller fysiska 
förmågor. Vardagens innehåll planeras utifrån den enskildes behov. Verksamheten 
ska erbjuda så väl fysiska aktiviteter som olika former av kulturella inslag. 
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Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård  
Samverkan och samarbete är i fokus både internt och externt . Verksamheten 
fortsätter arbetet med att ta fram gemensam verksamhetsgrund och handlingsplaner 
och strategier. Arbetssätt utvecklas för att bemanning ska ske utifrån verksamhetens 
behov. 
 
Förändrad intern hjälpmedelsorganisation implementeras och arbetet med mobil 
dokumentation för all legitimerad personal fortgår.  
 
Korttidsenheterna har minskat antalet platser, dessa har omvandlats till 
hemgångsstöd. Enheterna samarbetar tillsammans med hemgångsstödsteamet  för att 
verksamheten skall kunna möta kund/patienternas behov av rehabiliterande insatser 
ännu bättre.  
Hemgångsstödsteamet fortsatt arbete med fokus på att skapa en trygg hemgång för 
kund. Fortsatt inriktning att fler ska erhålla hemgångsstöd som alternativ till 
korttidsboende.  
Växelvården har flyttat in i nya lokaler och är under utveckling med mål att ge 
kund/patient god omvårdnad, känsla av trivsel och utbyte med andra när man vistas 
på växelvården. Växelvården ska fungera som ett vård och omsorgsboende med den 
skillnaden att kunden bor där på deltid.  
 

Verksamhetsområde Funktionsstöd  
Boende enligt LSS 
En ökning av antalet aktualiseringar för gruppbostad har varit tydligt under 2019. I 
nuläge finns nio personer på boendeprioriteringslistan. Ytterligare en person finns 
kvar från boendeinventeringen. Under året har 3 gruppbostadsplatser verkställts. I 
nuläge saknas helt platser för gruppbostad.   
En ny gruppbostad med 5 lägenheter planeras fn med start halvårsskiftet 2021.  
Trenden för servicebostad är den motsatta med färre antal aktualiseringar, 
Startboendets öppnande har effekt och efterhand kommer en del att gå vidare till 
servicebostad. 
Tendens att flytta från föräldrahemmet till gruppboende alternativt servicebostad 
tidigare än tidigare har uppmärksammas och kommer att följas framöver. 
Att åldras med funktionsnedsättning innebär ofta tidigare ingång i åldrandet. Behovet 
av hjälp och stöd förändras, omvårdnadsinsatser ökar och allt fler utvecklar demens.  
Under 2020 behöver planering för en gruppbostad och tillgång till daglig verksamhet 
närområdet påbörjas. Ett boende för personer med utmanade beteende där det ställs 
särskilda krav på både inne, utemiljö och arbetsmiljö. Planerad uppstart 2022.  
 
Personlig assistans 
Verksamheten fortsätter öka avseende ärenden enligt LSS  som finansieras helt av 
kommunen och minska avseende SFB (Socialförsäkringsbalken) som finansieras av 
försäkringskassan.  
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Boendestöd 
En verksamhet som de senaste åren ökat i stor omfattning och ökning förväntas 
fortsätta.  Antalet personer med insats har ökat och behovet av stöd har blivit mer 
omfattande för gruppen. Verksamheten behöver utvecklas 2020, för att möta 
förändringen. Under 2019 har verksamheten delats i 2 grupper , utvecklingsarbetet 
för dessa fortsätter. Samverkan med hemtjänst ska utvecklas. 
 
Barnverksamhet 
Sedan mars 2019 har Verksamhetsområdet Funktionsstöd ett barnboende enligt LSS 
9§8 i tillfälliga lokaler.  Det finns ytterligare fyra identifierade barn och ungdomar 
som kan komma att aktualiseras för ett barnboende inom de närmaste åren. 
Framöver behöver arbetet med att finna en permanent lokalisering prioriteras.   
Korttidstillsyn och korttidsverksamhet för barn , verksamheten ser ett behov av att 
samordna barnverksamheten för att tillgodose behov hos barn och ungdomar. 
Verksamheten planerar för detta under 2020.  
 
Daglig verksamhet 
Allt fler yngre personer i verksamheten ställer andra krav på innehåll, lokaler och 
kompetens. Detta gäller framförallt personer med autism.  Även behovet av daglig 
verksamhet för målgruppen växer.  
Verksamheten ser över hur man nyttjar sina lokaler och den geografiska placeringen. 
En utveckling pågår med att samla ett antal av de dagliga verksamheterna under vad 
man kallar kommunnyttiga tjänster. Gemensamt för verksamheterna är sådana som 
kan ge service till kommunen. 
Enligt prognosen ökar antalet deltagare forsatt under 2020. Av dessa väntas flera vara 
personer med behov av egen bemanning sk en-till- en . 
 
Sysselsättning enligt SoL för målgruppen inom socialpsykiatrin 
Behovet av daglig verksamhet för målgruppen inom socialpsykiatrin ökar. Planering 
pågår för framtida arbetsuppgifter och ny lokal. I arbetet ingår en omflyttning som 
påverkar andra verksamheter. 
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Internbudget 2020 
2019-11-12 fattade fullmäktige besluta om budgetramar för 2020.  

Internbudget 2020 utgår från 2019 års budget med justeringar för kompensation för 
löneökningar, hyresregleringar och lokaländringar mm, se tabell nedan. Internbudgeten 
avser såväl driftbudget som investeringsbudget. Separata avtal är tecknade med de 
privata utförarna. 

 
Omsorgsnämndens driftbudgetram 2020 

Kommunfullmäktige har fastställt omsorgsnämndens ram för 2020 enligt nedan.           

I tabellen redovisas förändringarna i förhållande till 2019 års ram (belopp i tkr). 

Budget 2019 exkl kapkostnader KF 2018-12-12 1 632 038 
Lönerevision 29 657 

Hyresregleringar och lokalförändringar 3 229 

Övriga justeringar -116 

Ramförändringar 2019 18 000 

Budget 2020 exkl kapkostnader  1 682 808 
Intern ränta (IB 2019)  623 

Avskrivningar (IB 2019) 8 101 

Budget 2020 inkl kapkostnader 1 691 532 

 

Förutsättningar för budgetering 

I internbudgeten tas hänsyn till beslut av omsorgsnämnden som påverkar kommande 
verksamhetsår, helårseffekter av genomförda förändringar samt anpassningar av intäkter 
och kostnader som en följd av utvecklingen under 2019. 

 

Personalkostnaderna för 2020 utgår från aktuell lönenivå per den 1 april 2019. För 
kommunals avtalsområde gäller aktuell lönenivå per den 1 maj 2019. Nämnden 
kompenseras för 2020 års löneökningar under 2020. Arbetsgivaravgifterna fastställs 
enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och landsting), förändringar 
ramkompenseras. 

 
Nettobudget fördelas per verksamhet och utgör den till verksamhetsområden fördelade 
nettoramen för 2020. Ramen kommer sedan att justeras under året för löne- och 
hyresförändringar. Resursfördelning till områden/enheter fördelas utifrån olika 
prestationsmått exempelvis volym, utförda hemtjänsttimmar, antal lägenheter i vård- och 
omsorgsboende, antal placeringar på enskilda vårdhem och antal producerade 
dagsportioner. Ambitionen är att verksamheten kopplas ihop med ekonomin så att 
uppdraget genom resurstilldelningen tydliggörs. 
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Till central förvaltning budgeteras kostnader och intäkter som verksamhetsområdena inte 
kan påverka - främst kostnader för omsorgsnämnden och dess arbete, kostnader för den 
centrala förvaltningen, kapitalkostnader och avgiftsintäkter. Därutöver budgeteras 
ersättningar till externa utförare av hemtjänst enligt Lagen om Valfrihet (LOV) under 
central förvaltning. 

Avgifter - intäkter inom omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun för insatser 
beslutade jämlikt Socialtjänstlagen. Avgifterna fördelas till respektive verksamhet och 
finns med under rubrikerna nedan.  
 

 
Förvaltningens internbudget 

I följande avsnitt redogörs för förändringar mellan 2020 och 2019 per verksamhet (se 
även Bilaga 1, Internbudget 2020). Beloppen inom parentes avser 2020 respektive 
2019.  

Vht 10 Politisk verksamhet (2,5 mkr/2,4 mkr) 
 
Nämndens budget som ligger här, belopp enligt arvodesreglemente till ordförande och vice ordförande 
samt ledamöter. I övrig drift ingår kostnader för IT, arbetsplatskostnader samt medel för utbildning. 
Ökningen beror på höjda arvoden.  

Vht 50 Administration (65,8 mkr/62,7 mkr) 

Under denna verksamhet ligger staben och gemensamma kostnader, fortbildning, 
verksamhetschefer mm. Under slutet av 2019 utökades kostverksamheten med två 
nya enhetschefer samt att man gjort om tjänster till förste kockar.    

Vht 51 Hemtjänst, korttid, boendestöd psyk m fl (356,7 mkr/357,3 mkr) 

Hemtjänst (288,4 mkr/290 mkr) 
Minskningen av budgeten beror på minskad volym i hemtjänsten. Budgeterad volym 
(beställd tid) interna, 380 225 h jfr med 402 050 h (2019), baseras på helårsprognos efter 
oktober månad 2019. Externa utgör ca 20 % av totalt antal timmar, budgeterat 100 000 h 
jfr med 97 516 h (2019).  

Korttid (35,5 mkr/35 mkr) 
Omsorgsförvaltningen har 56 platser korttid och växelvård vid start 2020, i egen regi.  
 
Boendestöd psyk (17,6 mkr/15,9 mkr) 
En verksamhet som växer och fler beslut inför budget 2020.  
 
Bostadsanpassningsbidrag (7,2 mkr/7,2 mkr) 
Oförändrad budget jämfört med föregående år.  
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Vht 52 Vård- och omsorgsboende, Boende psyk funk.  (484,0 mkr/485,3 mkr) 
 
Vård- och omsorgsboende (481,7 mkr/483,1 mkr) 
Antal lägenheter/platser inkl korttid och växelvård uppgår till 926 jfr 940 (2019).  
Vad det gäller vård- och omsorgsplatser bedrivs 641 platser i egen regi o intraprenad och 
204 platser bedrivs av externa utförare.  

Vht 53 Gemensam omsorg, Hälso- och sjukvård, kostverksamhet, 
arbetsledning och biståndshandläggare. (222,4 mkr/214,5 mkr) 

Gemensam omsorg (23,6 mkr/24,2 mkr) 
Under denna post ligger central bemanning (CBE) och schemasupport, köp av 
vaktmästartjänster samt fördelning av medel till inventarier av mindre värde och 
funktionsarbetsplatser. 

Gemensamma hälso- & sjukvårdsinsatser (138,3 mkr/140,1 mkr) 
Resurser för legitimerad personal, fördelning på motsvarande sätt som tidigare år.   

Kost- & restaurangverksamheten (9,9 mkr/8,2 mkr) 
Ökningen består främsta av minskade intäkter. Resurser fördelas utifrån beräkning av 
produktionskostnader och intäkter, med kalkylpris per dagportion som grund. 

Arbetsledning och biståndshandläggning (50,6 mkr/42 mkr)  
Under 2019 utökades antal chefer inom Funktionsstöd och kostenheten, som ger 
helårseffekt under 2020. Utökning av biståndshandläggare och resurschefer görs med 
helårseffekt 2020.  

Vht 55 Boende LSS, Daglig verksamhet, personlig assistans, barnboende mm 
  (474,1 mkr/439,1) 

 
Boende enligt LSS (243,9 mkr/230 mkr) 
En verksamhet som växer, nytt boende under 2019 med helårseffekt 2020.    
I verksamheten ingår även köp av externa platser. 

 
Daglig verksamhet (63,2 mkr/60,0 mkr) 
Upptaget resursbehov baseras på inventering av befintligt antal deltagare, årsarbetare 
samt beräknade intäkter. 
 
Personlig assistans LSS/SFB (124,3 mkr/ 116,3 mkr) 
Ökningen beror på fler ärenden och ökade antal timmar. Resurstilldelning utgår från 
beslutade timmar i oktober 2019 och utifrån fastställda belopp från 
Försäkringskassan, SFB.   

 
Övriga insatser LSS (34,9 mkr/32,9 mkr) 
Barn- och ungdomsverksamhet, ledsagning, avlösarservice, kontaktpersoner. Köp av 
plats enligt gällande avtal. Köp av plats ökar inför 2020. 

Barnboende (6,5 mkr ) 
Ny verksamhet som startade upp under våren 2019 och med helårseffekt 2020. 
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Vht 56 Mötesplatser, Hjälporganisationer mm (26,3 mkr/26,1 mkr) 

Mötesplatser (16,0 mkr/16,8 mkr)  
Verksamheten är i stort oförändrad. 

Övrig förebyggande verksamhet (6,9 mkr/6,6 mkr) 
Mötesplatser social psykiatrin, konsensus och Afasifyren. 

Vht 58 Färdtjänst (33,1 mkr/31,5 mkr) 
Anslaget innehåller i huvudsak kostnad för avtal avseende ersättning till Regionen för 
färdtjänstresor.  
 

Investeringsbudget 

Omsorgsnämnden tilldelas 9,5 mkr i investeringsram av kommunfullmäktige. 
 

OMSORGSNÄMNDEN 2020 2021 2022 2023 
Inventarier 6 000 6 000 6 000 6 000 
Digital välfärdsteknik & trygghetslarm 1 500 1 500 1 500 1 500 
Fastighetsförändringar 2 000 4 000 4 000 4 000 
SUMMA OMSORGSNÄMNDEN 9 500 11 500 11 500 11 500 

 
Inventarier 
Det föreligger fortsatt ett stort behov av att byta ut möbler på boenden. Vårdsängar anskaffas 
enligt plan och kostenheten har anmält behov av ny utrustning till sina enheter.  
 
Digital teknik 
De investeringsmedel som avsätts för digital teknik innefattar satsningar på bland annat 
digitala trygghetslarm, e-tillsyn och digitala medicinskåp. 
 
Fastighetsförändringar 
Medel avsatta till fastighetsförändringar används till bland annat utemiljöer, ljudisolering, 
belysning, arbetsmiljöåtgärder samt reparationer och underhåll som ligger inom nämndens 
ansvarsområde. 
 
Laddstolpar  
Upphandling av laddstolpar sker under 2020 och fortsatt utbyte till fossilfria bilar ska ske.  
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Ekonomisk styrning under 2020 
Verksamheten arbetar med att förbättra prognossäkerhet och utveckla modeller för 
uppföljning och beslutsstöd. 
 
Ansvar 
Omsorgsnämndens ekonomiska styrning följer Kristianstads kommuns riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. 
Verksamhetsbudget ska registreras i ekonomisystemet senast under februari månad för att 
möjliggöra en god uppföljning redan från årets början. Budgetuppföljning sker på 
förvaltningsnivå, verksamhetsområde och enhet. Varje nivå ansvarar för att inte överskrida 
tilldelade resurser. Vid befarat underskott ska åtgärdsplan upprättas. 
Under verksamhetsåret görs månatlig ekonomisk uppföljning och prognos med redovisning av 
avvikelser i förhållande till budget i beslutsstödsystemet Business Objects. Nämnden 
fastställer sin ekonomiuppföljning månadsvis och redovisar den till kommunstyrelsen enligt 
fastställd plan. 
Efter augusti månad lämnas delårsrapport. I samband med rapporten görs även en uppföljning 
av nämndens styrkort. 
 
Omfördelning av medel för enheter som omfattas av resursfördelningssystem 
Verksamhetsområdet Ordinärt boende (hemtjänst) omfattas av resursfördelningssystem. 
Verksamhetschef kan göra anpassningar i förhållande till respektive enhets intäkts- och 
kostnadsutveckling. Verksamhetschef kan besluta att en enhet inte fullt ut ska få disponera 
resurser som genereras genom resursfördelningssystemet, för att balansera andra enheters 
eventuella negativa nettoresultat. 
 
Omfördelning för enheter som inte tilldelas resurser genom resursfördelningssystem  
Verksamhetschef beslutar om omfördelning av medel mellan olika enheter inom 
verksamhetsansvaret. Beslut om omfördelning av medel redovisas i samband med 
uppföljningar. 
 
 
Omfördelning mellan verksamheter 
Omfördelning mellan verksamheter beslutas av förvaltningschef. 
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Bilagor: 

1. Internbudget 2020 
2. Lokal Värdighetsgaranti 
3. Strategisk färdplan 



 

Bilaga 1 Internbudget och resursfördelning netto per  verksamhet 2020  
 
 

 
 

 



 

Bilaga 2: Lokal värdighetsgaranti 

Inom följande områden uttrycks kvalitetsmålen i form av en lokal värdighetsgaranti: 
1. Gott bemötande 
Kristianstad kommun garanterar att: 

• All personal i Kristianstads kommun arbetar utifrån en kommunal bemötandeguide. 
• Frågor som rör värdegrund och bemötande tas upp på varje arbetsplatsträff på alla 

arbetsplatser inom äldreomsorgen. 
2. Meningsfull vardag – att känna livslust och glädje 
Kristianstad kommun garanterar att: 

• Du som bor i ett vård- och omsorgsboende ska erbjudas att delta i gemensamma aktiviteter 
minst en gång i veckan samt få möjlighet att bli delaktig i planeringen av dem. Utevistelse 
är ett naturligt inslag i vardagen på vård- och omsorgsboende. 

• Du som bor i ett vård- och omsorgsboende ska av din kontaktman erbjudas egentid minst 
en timme i veckan. Då kan du tillsammans med kontaktmannen disponera den tiden för en 
aktivitet som du själv önskar, till exempel en promenad eller en stund för samtal. 

• Du som bor i ett vård- och omsorgsboende ska kunna uppleva årstidsväxlingar och känna 
skillnaden mellan vardag och helg. Du ska kunna fira de högtider som traditionellt firas i 
Sverige eller fira andra religiösa och kulturella högtider som stämmer överens med din tro 
och kulturella bakgrund. 

• Du som har hemtjänst får information om aktuella aktiviteter på närmaste mötesplats. 
3. Individuell planering 
Kristianstad kommun garanterar att: 

• Du erbjuds en personlig kontaktman som är din huvudsakliga kontaktlänk i ditt kontaktnät. 
• Din kontaktman stämmer regelbundet av dina synpunkter med dig när 

det gäller personalkontinuitet. 
• Du erbjuds att tillsammans med din kontaktman upprätta en genomförandeplan. Om du 

vill så går det bra att anhöriga till dig närvarar. I genomförandeplanen går vi noga igenom 
hur och när du vill att den via biståndsbeslut beviljade insatsen ska utföras. I 
genomförandeplanen får du också möjlighet att berätta om dina intressen och vad som ger 
dig en innehållsrik dag. 

• Personalen använder sig av systematiska arbetssätt för att förebygga att du drabbas av 
undernäring, trycksår och fallskador samt munohälsa. 

• Du blir informerad i förväg om du kommer att träffa ny personal eller vikarier. 
• Du som bor i ett vård- och omsorgsboende ska kunna följa den dygnsrytm du är van vid och 

önskar. 
• Du som har hemtjänst får veta i så god tid som möjligt innan stödet ska ges, om tiden inte kan 

hållas. 
• Det under vardagar mellan kl: 08:00 - 16:00 finns en person som besvarar dina samtal 

när du per telefon vill kontakta din hemtjänstgrupp. 
• Du som har hemtjänst erbjuds ett schema över när den beviljade insatsen ska genomföras. 

4. Mat- och  måltidsmiljö  
Kristianstad kommun garanterar  att  

• Du som får matdistribution eller äter dina måltider på ett vård- och omsorgsboende eller 
mötesplats erbjuds att välja mellan två middagsrätter. 

• Maten som serveras är näringsrik och att specialkost erbjuds dig som behöver det. 
• Måltidsmiljön i våra vård- och omsorgsboenden är hemtrevliga och präglas av lugn och ro. 

5. Omsorg vid livets slut 
Kristianstad kommun garanterar att: 

• Du som så önskar har av dig känd personal hos dig i omsorgen vid livets slut. 
• Dina anhöriga ska om du önskar ha möjligheten att vara med och planera den omsorg du 

behöver vid livets slut. 
• Du och dina anhöriga ska få råd och stöd i frågor som rör din omsorg vid livets slut. 



 

Bilaga 3: Strategisk färdplan 2020 

Strategisk färdplan pekar ut riktningen fram till 2020 med visionen som grund. Arbetet 
med den strategiska färdplanen följs upp årligen. En mer omfattande halvtidsuppföljning 
sker vid 2018 års utgång, då arbetet med uppdatering av strategisk färdplan också inleds. 
Genom tillväxt, tanke och trivsel utvecklas det hållbara Kristianstad 
Arbetsliv och attraktionskraft - Strategiskt mål: En stark arbetsmarknad med växande företag 
Detta ska uppnås till 2020: 

• Ett gott företagsklimat 
• Kreativitet och innovation kännetecknar arbetslivet 
• Nya affärsmöjligheter för det lokala näringslivet 
• Framgångsrik matchning mellan människor och arbetsmarknad 
• Hög andel unga och utlandsfödda i arbete 
• Säkerställd tillgång till attraktiv verksamhetsmark 

 
Boendemiljö och stadsutveckling - Strategiskt mål: Långsiktigt hållbara boendemiljöer, ökat 
bostadsbyggande och pulserande stad 
Detta ska uppnås till 2020: 

• Bostadsproduktionen möter Kristianstadsbornas behov, tar hänsyn till 
kommunens demografiska utveckling och främjar befolkningstillväxt 

• Nya bostadsprojekt och befintliga bostadsområden uppfyller framtagna 
hållbarhetskriterier 

• Klimatanpassade boendemiljöer och infrastruktur 
• Tätortsnära natur för boende och säkerställd tillgång till natur/park för 

förskola/skola 
• Välbesökta mötesplatser för kultur, evenemang och idrott. 
• Tydligt kulturperspektiv i fysisk planering och övrig stadsplanering 

 
Friska ekosystem - Strategiskt mål: En rik natur och stärkta ekosystemtjänster 
Detta ska uppnås till 2020: 

• Fossilbränslefri kommunkoncern 
• Förbättrad vattenstatus i Hanöbukten 
• Stärkt status för hotade arter i kommunen 
• Bibehållna och förstärkta ekosystemtjänster i kommunen 

 
Hälsa och delaktighet - Strategiskt mål: God, jämlik hälsa och stärkt delaktighet 
Detta ska uppnås till 2020: 

• God fysisk och psykisk hälsa med fokus på barn och unga samt personer med utländsk 
härkomst 

• Hälsosamt åldrande 
• Aktivt deltagande bland yngre i kommunens utvecklingsarbete 
• Barn i ekonomiskt utsatta hushåll ges samma förutsättningar till trygghet och 

delaktighet som andra barn 
• Giftfria offentliga miljöer för barn 
• Goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter för alla genom hela livet 
• Ett rikt friluftsliv som bygger på hållbart nyttjande, tillgänglighet och stimulerar till 

fysisk aktivitet 
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