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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 lagen 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 kundperspektiv 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. 

De nyckeltal som kopplas till grunduppdraget anges i bilaga 5. 

Förvaltningen ger administrativt stöd till Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) och 

tillhandahåller stödfunktioner och system till verksamheten. HÖS finansieras och styrs av de 

elva deltagande kommunerna genom egen nämnd och behandlas inte vidare i denna budget. 

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 arbetet i 

enlighet med detta avtal fortgår även under 2022. 

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 tre externa utförare inom denna verksamhet. 

Uppdraget inom ordinärt boende är att stödja människor i att behålla en god livskvalitet med 

individens behov i centrum. Insatserna ska vara av god kvalitet där kunden är delaktig och själv 

får bestämma i så stor utsträckning som möjligt. Uppdraget utförs i samverkan inom 

förvaltningen utifrån ett teambaserat arbetssätt. 

Hemgångsstöd 

Hemgångsstödsteamet ger hemtjänstinsatser i samband med hemgång från främst slutenvård. 

Insatserna anpassas efter individens behov, vilket ofta innebär omfattande insatser till en 
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början, som sedan trappas ner efterhand. Efter en tid i teamet lämnas ärendet över till ordinarie 

hemtjänstgrupp. Syftet är att skapa trygghet och större egen förmåga genom mer omfattande 

insatser initialt. 

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 intellektuell funktionsnedsättning, 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. 

Sysselsättning i form av daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen  

Funktionsstöds dagliga verksamheter riktar sig till personer som på grund av psykisk sjukdom 

eller funktionsnedsättning inte står till arbetsmarknadens förfogande. Insatsen verkställs inom 

funktionsstöds dagliga verksamheter. Verksamheten ska erbjuda stimulans, utveckling, 

meningsfullhet och gemenskap utifrån deltagarnas önskemål och behov. 

Korttidsboende och växelvård 

Målet med korttidsboende är att individen ska kunna flytta hem till sitt eget boende igen. Det 
finns totalt 38 korttidsplatser som är förlagda till Stafvre och Charlottesborg. Utöver detta kan 
även lediga lägenheter på vård- och omsorgsboenden användas som korttidsboende.  
 

På Stafvre och Charlottesborg finns även 18 växelvårdsplatser. Dessa erbjuds till personer som 
vårdas i hemmet av närstående när det finns återkommande behov av omvårdnad i annat 
boende som komplement. Med möjlighet till växelboende kan det bli möjligt att fortsätta bo kvar 
i sin vanliga bostad.  

På växelboendet erbjuds vård- och omsorgsinsatser, rehabilitering och aktivering, men också 
miljöombyte. Insatsen syftar även till att underlätta för de närstående genom att ge 
återkommande och regelbunden avlastning. 

Övrigt stöd i ordinärt boende 

 

Förebyggande verksamhet 

Syftet med förebyggande verksamhet är att skapa förutsättningar för fler att bo kvar längre i sitt 

eget boende och att bidra till ökad livskvalitet för äldre och deras närstående.  

Preventiva hembesök är en del i det förebyggande arbetet. Detta erbjuds alla personer som fyller 

78 år och som inte redan har insatser. Andra delar är aktiviteter på mötesplatser och kontakt 

med volontärer. De förebyggande verksamheterna är öppna för alla att delta i och kräver inget 

biståndsbeslut. 

Anhörigstöd 

Anhörigstöd riktat till alla anhöriga finns inom den förebyggande verksamheten. Som 

komplement till detta har demenssjuksköterskan både individuella aktiviteter och 

gruppaktiviteter riktade till anhöriga till personer med demenssjukdom.  
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Dagverksamhet för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom 

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 

Den som vårdar eller stödjer en anhörig som är långvarigt sjuk, äldre eller har en 

funktionsnedsättning kan få stöd genom avlösning. Avlösningen kan vara kostnadsfri upp till tio 

timmar per månad om den sökande uppfyller vissa kriterier.  

Mötesplats Träffpunkten 

Verksamheten riktar sig till kunder som bor i ordinärt boende och tillhör målgruppen inom 

socialpsykiatri, det vill säga även har andra insatser som exempelvis boendestöd. Syftet med 

verksamheten är att minska social isolering och höja livskvaliteten.   

Trygghetsbostäder 

Kommunala trygghetsbostäder finns i kommunala fastighetsbolaget ABK:s regi. Oavsett 

hyresvärd får de boende insatser från exempelvis hemtjänst om behov finns.  

Särskilt boende - vård- och omsorgsboende 

Särskilt boende beviljas personer som har ett omfattande behov av omvårdnad och/eller stöd. 

Det finns 837 lägenheter på vård- och omsorgsboenden, varav 633 drivs i egen regi.  För 

närvarande finns det fem externa utförare och en självstyrande enhet. De externa 

verksamheternas villkor regleras i avtal. 

Vård- och omsorgsboendenas uppdrag är att stödja människor i att behålla en god livskvalitet 

livet ut. Verksamheten ska främja varje individs känsla av välbefinnande, trygghet och 

meningsfullhet. Insatserna ska vara av god kvalitet och utföras med stor respekt för individens 

inflytande, delaktighet och integritet. 

Verksamhet enligt 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 
primärvård som är finansierad av Region Skåne (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. 
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Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS)  

Verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. 

Genom insatserna ska kunderna 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 kunder 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 skolungdomar över 12 år 

• Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar 

• Bostad med särskild service för vuxna eller särskilt anpassad bostad 

• Daglig verksamhet 

Boende för personer med funktionsnedsättning vuxna och barn 

Bostäder med särskild service finns i form av gruppbostäder och servicebostäder. Flera av 

enheterna inom verksamheten har särskild inriktning och är personalintensiva till följd av de 

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 bedömer 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 

Daglig verksamhet är 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 låg utvecklingsnivå till enskilda 

placeringar på företag eller i kommunala verksamheter. 
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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, som miljöombyte 

och/eller rekreation för den enskilde. 

Ledsagare, kontaktpersoner och 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, ökade kvalitetskrav samt förändrade och ökande vårdbehov.  

Omsorgsnämndens budgetram har ökat till följd av volymer och stora satsningar genom 

stimulansmedel. Se vidare om internbudgeten på sid 16. 

Demografiskt ses en ökande befolkning och ökat antal äldre. På vilket sätt detta kommer 

påverka förvaltningen är osäkert, särskilt som behoven minskat de två senaste åren, trots 

demografisk utveckling.   

Förvaltningen förbereder för en viss utökning av hemtjänsttimmar som den demografiska 

förändringen kan medföra framöver. 

Efter genomförd omställning av 16 lägenheter har verksamheten i november 2021 en kö på 52 

personer och 16 lediga lägenheter. Det innebär att det fortsatt föreligger en mindre 

överkapacitet på 10 till 15 lägenheter, men under hösten har omsorgsnämnden tagit ställning till 

att avvakta ytterligare anpassning till förmån för omvandling till boende för personer med 

demenssjukdom/kognitiv sjukdom. Fördelningen mellan lägenheter i vård- och omsorgsboende 

behöver fortsätta växlas. Det innebär att vård- och omsorgsboenden med allmäninriktning 

omvandlas till boenden för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom för att möta ett 

ökat behov. 

I verksamheten tillkommer också 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 både kundperspektiv som medarbetarperspektiv, ger såväl 

utmaningar som möjligheter. Detta beräknas bli tydligare och viktigare framöver. 

Det interna samarbetet inom förvaltningen och med andra förvaltningar utvecklas ständigt. 

Förmågan att samarbeta blir avgörande för framtida utvecklingsarbete. 
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Externa förutsättningar 

Förvaltningen kommer få tillskott i form av statsbidrag riktade till äldreomsorgen, vilket 

kommer användas till att stärka verksamheten. Det ger möjlighet att bland annat öka 

resurstilldelningen och utveckla kompetensnivåer i verksamheten. 

Omställning till Nära vård 

Den nationella målbilden är att primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården i nära 

samarbete med kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Fokus ska flyttas från sjukvård 

till hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Detta ställer krav på en väl utvecklad 

samverkan och samordning internt och externt samt förändrade arbetssätt, normer och 

värderingar. Detta arbete är högaktuellt för verksamheten i kombination med Skånes hälso- och 

sjukvårdsavtal som fortsatt stödjer den pågående utvecklingen där fler delar av sjukvården för 

de mest sjuka flyttar från sjukhusen till hemmiljön. Avtalet är ett övergripande avtal om 

ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling.  

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. Utöver detta var syftet även att 

lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. 

Omsorgsnämnden har lämnat remissvar under 2020 kring det förslag till ny lag som föreligger. 

Ytterligare ett uppdrag har lagts på nationell nivå kring frågan om huvudmannaskapet. 

Intern styrning 

Kommunens vision: tillväxt, tanke och trivsel 

Visionen bygger på tre områden som alla börjar på bokstaven 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 (bilaga 3) 

Kommunens strategiska färdplan pekar ut riktningen fram till 2024 med visionen som grund. De 

fem målområdena i den strategiska färdplanen är hållbarhet, trygghet, attraktivitet, utbildning 

och arbetsmarknad. 
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Personalidé och ledarskapspolicy (bilaga 4) 

Vår vision, som har sin grund i medborgarnas behov, nås med tydliga mål och uppdrag och 

arbete av hög kvalitet. Våra medarbetares arbete bygger på ständig vilja att utvecklas och att 

bidra till andras utveckling. Varje medarbetare har en öppenhet för olikheter och kan värdesätta 

dessa. 

Medborgarvärde, öppenhet, delaktighet och glädje utgör grunden i vår värdegrund.  

Vår ledarskapspolicy lyfter ett närvarande ledarskap som framgångsrikt leder och utvecklar 

verksamhet och medarbetare. En chef företräder i alla sammanhang kommunen som 

arbetsgivare med ett ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Med medborgaren i 

fokus leder, motiverar och utvecklar ledaren sina medarbetare för att tillsammans skapa 

mervärde för Kristianstads kommun. Att vara chef i Kristianstads kommun innebär att ansvara 

för, och utveckla verksamhet, medarbetare och ekonomi. 

Mål- och resultatinriktad Ledaren är strukturerad och har förmåga att sätta mål och nå 

resultat på kort och lång sikt utifrån gällande styrdokument. Genom uppföljning och utvärdering 

sker ständig utveckling av verksamheten vilket skapar mening i arbetet. 

Kommunikativ Ledaren levandegör och förankrar målen genom dialog och tydliggör vad som 

förväntas av medarbetarna. Ledaren är tillitsfull och skapar tillsammans med medarbetarna 

förutsättningar för kvalitativ kommunikation, reflektion och feedback. 

Utvecklingsinriktad Ledaren är nyfiken, omvärldsorienterad och ser möjligheter. Fokus ligger 

på hur våra medborgare ska få det bättre. Ledaren utmanar och utvecklar metoder i arbetet och i 

sitt eget ledarskap. 

Helhetssyn Ledaren skapar förutsättningar för sitt eget ansvarsområde genom att förstå 

förhållande mellan helheten och delarna. Detta kräver en analytisk förmåga för att förstå 

konsekvenser av olika handlingsalternativ. Ledaren tänker långsiktigt och representerar alltid 

Kristianstads kommun. 

Värdegrund och värdighetsgaranti enligt SoL och LSS 

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 insatserna ges så som de beskrivs i den lokala värdighetsgarantin ska det ge 

förutsättningar för den äldre att också känna välbefinnande. 
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Den lokala värdighetsgarantin – innehåller (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 lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) 

vilar på nyckelbegreppen självbestämmande, delaktighet, inflytande, helhetssyn och kontinuitet 

samt allas lika värde. 

 

Omsorgsförvaltningens styrning och uppföljning 

Förvaltningens verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen utgörs av prioriterade områden för förvaltningen och övergripande för 

respektive verksamhet. Planen syftar till att uppfylla nämndens mål och tillhörande resultatmått 

i styrkort och internbudget. Förvaltningsledningen tar fram verksamhetsplanen i dialog.  

Verksamhetsområdets verksamhetsplan och handlingsplan 

Utformas utifrån förvaltningens verksamhetsplan i respektive verksamhets ledningsgrupp. 

Syftar till att uppfylla nämndens mål och tillhörande resultatmått i styrkort och internbudget. 

Enhetens handlingsplan 

Enhetens handlingsplan ska omfatta de aktiviteter som enheten ska genomföra för att uppfylla 

verksamhetsområdets plan och ska styra mot att uppfylla nämndens mål och resultatmåtten för 

verksamhetsområdet. Dialog och utformning ska ske i dialog med medarbetare exempelvis på 

arbetsplatsträffar (APT).   

Andra planer 

Som stöd för arbetet utöver verksamhetsplaner har verksamheten planer som antas av 

omsorgsnämnden. Idag finns planer för boende i äldreomsorg, plan för boende för personer med 

funktionsnedsättning kompetensutvecklingsplan samt plan för digitalisering och välfärdsteknik.  

Uppföljning 

Verksamhetsplanerna följs upp två till tre gånger per år med återkoppling till närmsta chef.  

Syftar till fortsatt utveckling där uppföljningen leder till styrning och skapade av ny plan framåt.  

Idag saknas ett verktyg för dokumentation och aggregering, istället finns mallar för 

verksamhetsplaner och uppföljning.  Uppföljning sker i nämnd enligt planering två gånger per 

år, vid delårsbokslut och därutöver vid behov. 
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Patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsberättelsen redovisas till förvaltningens ledningsgrupp 

och omsorgsnämnden. 

Nämndens styrkort och nyckeltal grunduppdrag 

Nämndens styrkort utgår från kommunens vision, strategiska färdplan och kommunens 

övergripande styrkort.    

Grunduppdraget (bilaga 5) följs upp med kopplade nyckeltal och fastställs av nämnden 

tillsammans med styrkort. 

Styrkort för omsorgsnämnden 2022  

Som ett led i det strategiska jämställdhetsarbetet följs alla målvärden (som är möjliga) upp per 

kön.  
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Övergripande mål 

(koppling) 
Nämndens resultatmål Resultatmått Målvärde 

M
å

lo
m

rå
d

e
n

 i
 s

tr
a

te
g
is

k
 f

ä
rd

p
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n
  

Hållbarhet 

Ett hållbart arbetssätt skapas 

genom en hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv 

organisation som involverar 

medborgare i organisationens 

utveckling  

Handlingsplan för ett 

strategiskt arbete  

 

Medverkan i 

brukarundersökning 

Plan klar 

 

 

Ökning jämfört med 

tidigare (HTJ: 61 %, 

VOBO: 45 %) 

FUNK: komplettering 

Trygghet 

Ett respektfullt bemötande ska 

prägla varje möte 

 

Andel enheter som har 

aktivt arbetat med 

Kristianstad kommuns 

värdegrund och 

bemötandeguide. 

 

Förslag på ny fråga i 

medarbetarenkäten: Har 

du kännedom om 

Kristianstads kommuns 

värdegrund?  

100 % 

 

 

Årsvärde - öka from 

2024 (mätas via 

MAE?) och 

medarbetarsamtal 

Att kund/anhörig upplever tillit 

och trygghet i varje möte med 

omsorgsförvaltningen 

Brukarundersökningar 

med komplettering av 

egna verktyg 

(intervjuer/enkäter) 

89 % eller mer 

(Äldreomsorg: Andel 

positiva svar inom 

området trygghet) 

FUNK: komplettering 

Attraktivitet 

 

Att arbeta för hälsosamt och 

aktivt liv (socialt, psykiskt och 

fysiskt) samt förebyggande 

arbete. 

Brukarundersökningar 

med komplettering av 

egna verktyg 

(intervjuer/enkäter) 

88 % eller mer 

 (Äldreomsorg: Andel 

positiva svar 

Sammantagen 

nöjdhet) 

FUNK: komplettering 

Att arbeta för säkra metoder för 

kundens behov, ökad kvalitet. 

 

Handlingsplan för att 

kvalitetssäkra befintliga 

metoder 

Plan klar 
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En omsorgsförvaltning i framkant 

som arbetar med innovation 

Plan för 

innovationsarbete 

Plan klar 

M
e

d
a

rb
e

ta
rm

å
l  

Attraktiv arbetsgivare med stolta 

och engagerade medarbetare 

 

 

 

 -Rekommendationsvilja 

eNPS 

- Ledarskapsindex 

– Hållbart medarbetar-

engagemang (HME) 

Målvärde utifrån 2020 

års medarbetarenkät. 

 

Tillitsbaserad ledning 

 

Fortsatt utveckling av 

modellen UL 

(utvecklande ledarskap) 

30 % av chefer ska ha 

gått utbildning och 

tillämpa modellen 

E
k

o
n

o
m

is
k
a

  

m
å

l   

Ekonomisk kontroll under 

verksamhetsåret 

 Avvikelse mot 

budgeterat resultat 

 +/-0 



Verksamhetsplan 2022 

Prioriterade förvaltningsövergripande områden 

Under året kommer förvaltningen planera för kommande förändringar utifrån budgetram för 

2022 och kommande år.  

Tillskott och statsbidrag medför möjligheter till ökade satsningar inom verksamheten.  

Utifrån visionen ”Vi lyfter tillsammans” har förvaltningen identifierat tre centrala områden som 

bedöms vara särskilt viktiga för att stötta arbetet med personcentrerad vård och omsorg. Dessa 

områden är digitalisering, lokaler samt kompetensförsörjning.  Allt arbete utgår från 

perspektivet Personcentrerad vård och omsorg – kunden i centrum. 

Dokumentation, kommunikation och delaktighet 

Arbeta 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 implementeringen. Varje verksamhet/enhet arbetar fortsatt aktivt utifrån 

metoden. Utvecklingsarbete sker inom social dokumentation med bland annat fokus på 

journalföring.  

Kommunikation är en förutsättning för delaktighet. Arbete pågår med att införa metodstöd för 

alternativ och kompletterande kommunikation.  

Aktiviteter inom hela verksamheten för att öka delaktigheten för kund. Arbete med delaktighet i 

exempelvis boenderåd och liknande.  

Samsyn gällande skyddsåtgärder, höja kompetensen genom olika insatser samt att skapa 

förutsättning till följsamhet till rutin för skyddsåtgärder. Ta ställning på 

förvaltningsövergripande nivå på vilka åtgärder och aktiviteter som ska göras gemensamt. 

Sammanhållen vård och omsorg 

En förutsättning för personcentrerad vård och omsorg är också en stark samverkan såväl internt 

mellan olika verksamhetsområden som externt med regionen för att uppnå en sammanhållen 

vård och omsorg för den enskilde. 

Förbättringsarbete och innovation  

Förvaltningen ska arbeta med systematiskt förbättringsarbete. Det innebär bland annat att alla 

enheter arbetar aktivt med förbättringsarbete som är till gagn för kunderna.  Att analysera 

avvikelser och lära av positiva och negativa händelser är ett sätt att utveckla och skapa en 

lärande organisation. Nya metoder söks via innovation, omvärldsbevakning etcetera. 

Under 2022 kommer en plan för innovationsarbete tas fram. 

 

 



Systematiskt kvalitetsarbete och evidensbaserade metoder 

Utveckling och revidering av kvalitetsledningssystemets olika delar såsom processer, rutiner 

och egenkontroller samt vidareutveckling av arbetet med intern kontroll kommer att fortgå 

under 2022.  

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 kvalitetsarbete och lärande sker utifrån resultaten av brukarundersökningar både 

inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet samt enhetsundersökningen inom 

äldreomsorgen. 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, BPSD registret (Beteendemässiga och 

Psykiska Symptom vid Demens) och Rikssår ska användas för att säkerställa ett förebyggande 

arbetssätt som ökar förutsättningarna till bästa möjliga vård och omsorg.  

För att få ut mesta möjliga nytta för patienten behöver arbetet med att utveckla det 

teambaserade arbetssättet och samverkan med alla verksamheter prioriteras. 

Inom verksamhet funktionsstöd används evidensbaserade metoder som till exempel 

motiverande samtal, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), lågaffektivt 

bemötande, tydliggörande pedagogik, delaktighetsmodellen och Case management (CM). 

Digitalisering 

Målsättningen för den strategiska planen för digitalisering 2021–2025 är att ge verksamheterna 

förutsättningar att vara utrustade med moderna, användarvänliga och effektiva digitala 

lösningar som bidrar till ekonomisk och kvalitetssäkrad leverans samt god arbetsmiljö. 

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 ökad 

självständighet och ta ett större ansvar för sin situation och underlätta vardagen. 

Digitaliseringen ska drivas av verksamheternas behov av verksamhetsutveckling. 

Utvecklingen inom digitalisering bedöms vara avgörande för att uppnå fortsatt och ökad 

självständighet och trygghet för kunden. För verksamheten innebär utvecklingen av 

digitalisering att vi har moderna och utvecklade arbetssätt/arbetsredskap, till exempel mobiler 

för dokumentation, digitala läkemedelsskåp, larmsystem samt utökning av e-tjänster såväl 

externt som internt.  



Verksamhetens arbete med införande av olika digitala verktyg fortsätter, till exempel för 

planering av det dagliga arbetet, tillgänglig och enkel journalföring, moderna och 

ändamålsenliga larmsystem, digitala verktyg för aktiviteter och information/kommunikation.  

Lokaler  

Boendeplanen för särskilt boende och motsvarande för funktionsstöd ligger som grund för 

utvecklingsarbete och förändringar inom området. 

Fortsatt utvecklingsarbete för att säkerställa förvaltningens samlade behov av boende och 

lokaler inom våra olika verksamheter kommer fortgå. Ändamålsenliga lokaler och 

boendemiljöer är fortsatt ett nödvändigt och prioriterat utvecklingsområde. Arbetet fortgår i 

samverkan med fastighetsägare. 

Behovet av nya lokaler som är anpassade för volymökningar och de förändrade målgruppernas 

behov inom funktionsstöds verksamheter är stort.   

Det föreligger också behov av investeringar inom befintliga lokaler i såväl inomhusmiljö som 

utomhusmiljö. 

Kompetensförsörjning ur medarbetar- och ledarperspektiv  

Kompetensförsörjning är en av förvaltningens stora utmaningar. Såväl årets prioriterade 

aktiviteter som de mer långsiktiga målsättningarna beskrivs i förvaltningens personal- och 

kompetensförsörjningsplan. Allt högre krav ställs på spetskompetens inom de olika 

verksamheterna, 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 möjlighet både ur ett medborgar- och 

kompetensförsörjningsperspektiv är att utveckla arbetet med breddad rekrytering. Karriärvägar 

är ett betydelsefullt område att utveckla och arbeta vidare med särskilt inom de yrken där man 

redan idag har rekryteringssvårigheter, som sjuksköterskeyrket. Förvaltningen har sedan våren 

2020 resurschefer och tittar nu vidare på en möjlighet att arbeta med utveckling för blivande 

chefer i någon form av traineeform. 

En förutsättning för att på bästa sätt kunna arbeta med utmaningarna inom medarbetarområdet 

är att förvaltningens chefer har goda förutsättningar för ett närvarande ledarskap som främjar 

såväl verksamhetsutveckling som ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Chefsförsörjning och 

ledarkompetens måste därför vara ett fortsatt prioriterat område. Under året prioriteras 

utbildning för förvaltningens chefer i modellen utvecklande ledarskap som syftar till att styra 

mot en mer tillitsbaserad ledning.  Modellen utvecklande ledarskap (UL) ska prägla 

verksamheten i kombination med teambaserat arbetssätt. 

Öka arbetshälsan: sjukfrånvaro och rehabilitering 

Coronapandemin har inte enbart medfört högre sjukfrånvaro inom förvaltningen, utan innebär 

även behov att i vissa delar ompröva tidigare satta mål. När budskapet är att man ska stanna 

hemma vid minsta symtom är det inte längre givet att ett högre frisktal är eftersträvansvärt, 



åtminstone inte på kort sikt. Aktivt arbete både med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa på 

såväl individ- som gruppnivå, samt med rehabilitering av långtidssjukskrivna medarbetare är 

däremot även fortsättningsvis ett prioriterat område.  

Systematisk 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 som tydligare än tidigare fokuserar även på arbetsmiljöfrågor 

trädde i kraft våren 2020.  

Hållbar miljö 

Förvaltningens ambition är att verksamheterna på olika sätt ska göra aktiva val för att bidra till 

en hållbar miljö.  

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.  Social dokumentation är under ständig utveckling för att säkerställa 

rättssäkerheten.  Fokus på motiverande samtal för att fånga upp den enskildes behov och 

motivera, framförallt avseende ofrivillig ensamhet eller annan ohälsa. Uppföljning av 

barnkonsekvensanalyser är av stor vikt. 

Till följd av utveckling av nya målgrupper krävs ökad kompetens gällande bemötande och 

kunskaper i olika diagnoser och riskgrupper. 

Samarbetet med andra förvaltningar och huvudmän har förstärkts.   

Anhörigstödet utvecklas utifrån rapport från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA). Det 

webbaserade anhörigstödet ”En bra plats” har införts. Under 2022 sätts fortsatt fokus även på 

barn som anhöriga, en målgrupp som det är viktigt att synliggöra, lyssna på, informera och även 

inkludera i bedömningarna om rätt till insatser (exempelvis utifrån barnkonsekvensanalys). 

I det förebyggande arbetet läggs fokus på målgruppen personer mellan 70 och 79 år, då detta är 

en stor grupp som i närtid kan bli en grupp med omfattande behov. Utveckling av samarbete 

med föreningar och förbund pågår. I det förebyggande arbetet är fokus på hälsa och träning. 

Preventiva hembesök (uppsökande verksamheten) utvecklas för att man ska nå så många 79-

åringar som möjligt. Inom förebyggandeverksamheten kommer arbetet att fortsätta med att 

identifiera målgruppen som är ofrivilligt ensamma och insatser för att nå gruppen i det 

förebyggande arbetet.  

Verksamhetsområde stöd i ordinärt boende – hemtjänst 

Hemtjänstverksamheten fortsätter arbetet med att optimera samordningen av planering av 

insatser i syfte att öka kvaliteten för kunden samt öka kundtiden. Inom ramen för detta arbete 

ser verksamheten också till möjligheter till förändrade arbetssätt för bland annat bättre 

kontinuitet för de med 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. Framöver kommer läkemedelsrobotar att vara ett 

alternativ för kunder med behov av stöd i samband med läkemedelsöverlämnande. Under året 

ska digitala inköp introduceras. 

Arbete med att utveckla teambaserat arbetssätt pågår tillsammans med hälso- och 

sjukvårdsverksamheten. Teambaserat arbetssätt syftar till att möta kundernas individuella 

behov och säkerställa kompetensnivån hos de medarbetare som utför insatsen. Medarbetare 

med rätt kompetens för uppgiften ska möta kunden.  

Inom hemtjänsten finns idag 11 specialistundersköterskor med inriktning mot psykiatri vilka 

handleds av en specialistsjuksköterska inom psykiatri, detta för att kunna möta kunder med 

psykisk ohälsa. 

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/kognitiv sjukdom. Under 2022 och framåt finns ett fortsatt behov av att 

öka antalet boendeplatser för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom.  

Ändamålsenliga lokaler och boendemiljöer är ett fortsatt viktigt område att arbeta med på olika 

sätt. 

Personcentrerad vård och omsorg 

Verksamheten ska utgå från ett salutogent synsätt. Grunden i utförandet av insatser är ett 

arbetssätt som har sin grund i personcentrad vård och omsorg med helhetssyn för individens 

alla behov.  

Utvecklingsarbete för att säkerställa att våra kunder ges möjlighet till meningsfulla aktiviteter i 

sitt dagliga liv fortsätter på olika sätt. Känslan av sammanhang och gemenskap är central för 

upplevelsen av god livskvalitet. Att utifrån egen förmåga kunna bidra i vardagens sysslor stärker 

självkänsla och upprätthåller fysiska förmågor. Verksamheten ska erbjuda så väl fysiska 

aktiviteter som olika former av kulturella inslag. 

För att utveckla en personcentrerad vård och omsorg är teamarbetet kring kunden 

grundläggande. Fokus på samverkan och samarbete är viktigt för att lyckas med detta arbete 

utifrån varje kunds behov. Några viktiga verktyg i detta arbete är verkställighetsmöten, 

evidensbaserade metoder som Senior Alert och BPSD samt levnadsberättelsen ”Mitt liv”. 

Mat och måltidsmiljö är en central och viktig del för våra kunder. Att skapa en trivsam miljö som 

främjar goda samtal och en positiv upplevelse av måltidsstunden är betydelsefullt.  

Att kontinuerligt följa upp och säkerställa den enskildes insatser utifrån behov och önskemål ska 

vara en naturlig del av arbetet. Kontaktmannarollen har en grundläggande och viktig roll i 

arbetet. 

  



Verksamhetsområde hälso- och sjukvård  

Omställning till Nära vård 

Den nationella målbilden är att primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården i nära 

samarbete med kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Fokus ska flyttas från sjukvård 

till hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Detta ställer krav på en väl utvecklad 

samverkan och samordning internt och externt samt förändrade arbetssätt, normer och 

värderingar.   

Kompetensförsörjning 

Då det är ett tydligt uttalat mål i omställningen till Nära vård att allt mer av den vård som utförts 

på sjukhuset kommer att flytta hem till det egna boendet behöver den medicinska kompetensen 

öka i kommunen.  

För att möta kompetensutmaningen inom hälso- och sjukvården behöver ett fortsatt arbete med 

att ta fram strategier prioriteras. Begreppet kompetensförsörjning omfattar olika delar som: 

• analys av kompetensbehov 

• utbildning 

• rekrytering 

• behålla medarbetare med rätt kompetens  

• hur medarbetarnas tid och kompetens används 

Medicinsk utrustning  

För att kunna utföra nödvändiga medicinska insatser och god palliativ vård på plats på det 

särskilda boendet behöver det finnas tillgång till medicinsk utrustning. Det gäller bland annat 

apparatur för att kunna ge syrgas och näringslösning.  

Systematiskt patientsäkerhetsarbete 

Ökade möjligheter till att bedriva allt mer avancerad vård i hemmet, kortare vårdtider på 

sjukhus med snabbare utskrivning till primärvård, omställning till Nära vård och en demografisk 

utveckling med ökande andel äldre och kroniskt sjuka förändrar behoven i den hälso- och 

sjukvård som kommunen ansvarar för. För att möta dessa förändringar och stödja omställning 

till Nära vård behöver patientsäkerhetsarbetet utvecklas och stärkas i enlighet med den nya 

nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. 

Ett av målen i patientsäkerhetsberättelsen 2022 är att patienter med risk för undernäring ska ha 

en hälsoplan Nutrition, under året kommer det aktuella läget att inventeras. 

Dokumentation 

Under 2022 kommer införandet av nytt journalsystem för hälso- och sjukvården genomföras. 

Det kommer att bidra till ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i enlighet med 

Nationell informationsstruktur. I samband med det sker utbildningsinsatser till all legitimerad 

personal för att öka kvaliteten inom dokumentation.  

 

 



Verksamhetsområde funktionsstöd  

Strategi för boendesituation kopplat till personer med funktionsnedsättning 

Utvecklingen inom området funktionsnedsättning leder till ökat behov av fler och olika 

boendelösningar. Funktionsstöd behöver fortsätta arbeta med att anpassa befintliga bostäder 

och planera för framtida nya bostäder så att behovet tillgodoses.  

Strategi för sysselsättning kopplat till personer med funktionsnedsättning 

Funktionsstöd behöver fortsätta arbeta med att anpassa befintliga verksamheter och planera för 

framtida nya verksamheter så att behoven tillgodoses. 

Effektivt användande av resurser (ekonomisk hållbarhet) 

Funktionsstöd fortsätter arbeta med att utforma en långsiktig och hållbar organisatorisk 

struktur genom att tydliggöra uppdrag inom organisationen. Organisationen ska fortsätta 

anpassas och justeras för att på så sätt möta kommande utmaningar. 

Internbudget 2022  

2021-11-16 fattade fullmäktige beslut om budgetramar för 2022.  

Internbudget 2022 utgår från 2021 års budget med justeringar för kompensation för 

löneökningar, hyresregleringar och lokaländringar med mera, se tabell nedan. Internbudgeten 

avser såväl driftbudget som investeringsbudget. 

  



Omsorgsnämndens driftbudgetram 2022 

Kommunfullmäktige har fastställt omsorgsnämndens ram för 2022 enligt nedan. 

I tabellen redovisas förändringarna i förhållande till 2021 års ram                             (belopp i tkr) 

Budget 2021 exklusive kapitalkostnader KF 2020-11-10 1 722 294 

Hyresförändringar 5 466  

Löneöversyn, förändringar arvoden och OB/Jour 57 431  

Återföring äldreomsorgen statsbidrag -38 000  

Ramförändringar/prioriteringar 2022 11 200  

Volymkompensation enligt resursfördelningsmodell 3 600  

Budget 2022 exklusive kapitalkostnader  1 761 991 

Intern ränta (IB 2020)  583 

Avskrivningar (IB 2020) 9 727 

Budget 2022 inklusive kapitalkostnader 1 772 301 

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 2021. 

Personalkostnaderna för 2022 utgår från aktuell lönenivå per den 1 april 2021, där 

löneöversynen är klar.  Nämnden kompenseras för 2022 års löneökningar under året.  

Arbetsgivaravgifterna fastställs enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och 

landsting) och förändringar ramkompenseras. 

Nettobudget fördelas per verksamhet och utgör den till verksamhetsområden fördelade 

nettoramen för 2022. 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, antal deltagare och antal boende. 

Ambitionen är att verksamheten kopplas ihop med ekonomin så att uppdraget tydliggörs genom 

resurstilldelningen. 

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 hemtjänst enligt lagen om valfrihet (LOV) och vård- och omsorgsboenden enligt 

lagen om offentlig upphandling (LOU) under central förvaltning. 

De avgifter som Omsorgsförvaltningen tar ut är för beslutade insatser enligt Socialtjänstlagen. 

Avgifterna fördelas på respektive olika verksamheterna och finns med i underlaget nedan.  

Förvaltningens internbudget 

I följande avsnitt redogörs för förändringar mellan 2022 och 2021. Först utifrån nya 

verksamheter som startar och som förvaltningen kompenserats för och sen per verksamhet (se 

även Bilaga 1, Internbudget 2022). Beloppen inom parentes avser 2022/2021 i miljoner kronor 

(mkr).  

                                                          (Tusentals kronor) 

Förändringar verksamhet och förutsättningar 2022 Belopp 

Vård- och omsorgsboenden: Fortsatt omvandling av fler platser med 

demensinriktning 

1 000 

Funktionsstöd: Ny gruppbostad i Åhus, inför start 2023 350 

Funktionsstöd: Nytt boende i Färlöv 4 800 

Kostnadsökning externa utförare  5 000 

Summa 11 150 

                                                

Vht 10 Politisk verksamhet (2,5 mkr/2,5 mkr)   

Motsvarande budget som tidigare år, vilken styrs av kommunens arvodesreglemente till 

ordförande och vice ordförande samt ledamöter. I övrig drift ingår kostnader för IT, 

arbetsplatskostnader samt medel för utbildning.  

Vht 50 Administration, verksamhetsövergripande (109,7 mkr/100 mkr)  

Från och med i år har man flyttat våra två övergripande verksamheter till att ligga under vht 50.  

Kostnader som legat på verksamhet ”530 Gemensam omsorg” har flyttat till ny verksamhet ”501 

Verksamhetsövergripande”, detta för att samla våra förvaltningsgemensamma kostnader under 

en rubrik. 

  



Här under finns från och med nästa år  

• Verksamhet 500 Administration, med kostnader för ledning, staben, gemensamma 

administrativa kostnader för förvaltningen samt fortbildning.  

 

• Verksamhet 501 Verksamhetsövergripande med kostnader för gemensam service, 

lokaler gällande kosten, vaktmästartid som köps av tekniska förvaltningen, 

förvaltningens buffert för ökade volymer, prisjusteringar under året samt oförutsedda 

händelser.  

Ökning beror främst på utökad budet för löneökningar, flytt av tjänster, verksamhetsutvecklare 

ligger på detta ansvar i stället för på andra verksamhetskoder. Det har också skett en ökning på 

några enstaka tjänster kopplat till ledning och staben.  

Vht 51 Hemtjänst, korttid, boendestöd psykiatri med flera (385,1 mkr/366,8 mkr)  

Hemtjänst (304 mkr/292,3  mkr)  

Budgeterad volym för 2022 är något högre jämfört med föregående år, interna, 391 400 timmar 

(2022) jämfört med 389 700 timmar (2021). Det pågår fortsatt arbete med att utveckla 

kundtiden och målet för 2022 är att kundtiden ska utgöra 65 procent av arbetad tid. Extern 

hemtjänst utgör cirka 20 procent av totalt antal timmar och bedöms öka något till 92 500 

timmar (2022) jämfört med 91 000 timmar (2021). 

Del av statsbidraget på 36 mkr som beslutades under 2021, finns med inom ram för 2022 med 

2,1 mkr som avser förstärkning inom ledning, planering samt nattpatrullen.  

Korttid (41,4 mkr/40,1 mkr)  

Omsorgsförvaltningen har 56 platser korttid och växelvård vid start 2022 vilket är samma som 

året innan. Samtliga platser bedrivs i egen regi.  

Del av statsbidraget på 36 mkr som beslutades under 2021, finns med som intäkt inom ram för 

2022 med 1,2 mkr som avser förstärkning av resurser till korttidsboende.   

Boendestöd psyk (25,2 mkr/19,9 mkr)  

Under 2020 tillfördes mer pengar till verksamheten då både antal kunder och tiden hos kund 

ökat det senaste året. Budget 2022 matchar antal kunder utifrån uppskattad volym.   

Bostadsanpassningsbidrag (7,2 mkr/7,2 mkr) 

Oförändrad budget jämfört med föregående år.  

Övrigt (7,2 mkr/7,2 mkr)  

Budget 2022 för dagverksamhet demens, anhörigbidrag och träningsboende är likvärdig med 

föregående års budget. 

  



Vht 52 Vård- och omsorgsboende, Boende psyk funk.  (511,7 mkr/483,3 mkr) 

Vård- och omsorgsboende (499,2 mkr/482,7 mkr)  

Antal lägenheter uppgår till 837 stycken vid ingången av 2022, varav 633 stycken bedrivs i egen 

regi eller intraprenad och 204 stycken bedrivs av externa utförare.   

Del av statsbidraget på 36 mkr som beslutades under 2021 finns med som intäkt inom ram för 

2022 med cirka 18,7 mkr att gå till vård- och omsorgsboende. Statsbidraget används till 

planerare, till att höja tilldelningen av resurserna för allmäninriktningen och till att omvandla till 

fler demensplatser.  

Vht 53 Hälso- och sjukvård och biståndshandläggare. (184,7 mkr/ 197 mkr) 

 

Gemensamma hälso- & sjukvårdsinsatser (157,3 mkr/149,9 mkr)  

Resurser för legitimerad personal, fördelning på motsvarande sätt som tidigare år.  Ökningen 

beror framförallt på löneöversynen samt ökade bilkostnader. Ingen utökning har skett av 

verksamheten.  

Del av statsbidraget på 36 mkr som beslutades under 2021, finns med som intäkt inom ram för 

2022 med 0,8 mkr som avser en sjuksköterska med inriktning mot demens.  

Biståndshandläggning och tidigare arbetsledning (28,3 mkr/47,1 mkr)  

Minskningen beror på att arbetsledningen lagts ut på den verksamhet de tillhör. Under 2021 

utökade man myndighetsenheten med en handläggare, vilken är med i budget 2022.  

Vht 54 Betalningsansvar färdigbehandlade patienter.  (0,7 mkr/0,7 mkr) 

Oförändrad budget jämfört med tidigare år.  

Vht 55 Boende LSS, Daglig verksamhet, personlig assistans, barnboende med mera 

(505,4 mkr/473,4)  

Funktionsstöd har fått utöka budgeten utifrån de volymförändringar som skett under 2021 samt 

att man i förvaltningens buffert avsatt pengar för kommande volymökningar 2022. 

Verksamheten har flyttat cirka 8 mkr från verksamhet 55x till verksamhet 500, vilket främst 

avser planerare och stödpedagog. Enhetschefernas kostnader har man inför 2022 lagt ut under 

respektive verksamhet istället för som tidigare lagt gemensamt under verksamhet 539.   

Boende enligt LSS (259,4 mkr/236,8 mkr)  

Antal boende i grupp- och servicebostad uppgår till 299 jämfört med 301 förra året. 

Förändringarna av antal platser har skett genom att någon verksamhet har stängt och någon 

annan har utökats. Från och med 2022 ligger enhetscheferna som arbetar med boenden under 

denna verksamhet. I verksamheten ingår även köp av externa platser där budgeten regleras 

utifrån verkligt utfall.  

  



Daglig verksamhet (79,2 mkr/71,7 mkr) 

Förvaltningen har 33 dagliga verksamheter med cirka 440 LSS kunder samt 10 kunder från 

arbete och välfärd. Vi har under 2021 haft 84 nya beslut där vi inte har kunnat verkställa 30 av 

dem på grund av platsbrist. Under samma period har det varit 36 avslutade ärenden. 

Sedan maj månad 2021 finns 14 kunder med SoL-beslut, vilka förvaltningen ser ökar. Nya 

verksamheter har startat under 2021 och ytterligare någon kommer att starta under 2022. 

Behovet av ökad personaltäthet har förändrats över tid, vilket löpande ger ökade kostnader.  

Enhetschefskostnaden har lagts till inom denna verksamhet. Detta fanns tidigare under 

verksamhet 539. 

Personlig assistans LSS/SFB (119,8 mkr/ 120,4 mkr)  

Budgeten för personlig assistans regleras utifrån verkligt antal och timmar, mot förvaltningens 

buffert för volymförändringar.  Under hösten 2021 är det fortsatt en lägre nivå än tidigare år och 

bedömningen är att det kommer att vara det vid ingången av 2022.  

Budgeterad volym för personlig assistans som inte har beslut enligt SFB 

(socialförsäkringsbalken) uppgår till 185 937 timmar, jämfört med föregående år då det var 222 

643 timmar. Antal personlig assistans med SFB är 148 stycken jämfört med föregående år 140 

stycken. Knappt 15 procent är i kommunal regi och resterande extern, vilket är ungefär samma 

fördelning som tidigare år.  

Resurstilldelning utgår från beslutade timmar i oktober 2021 och utifrån preliminär ökning av 

ersättning från Försäkringskassan, SFB.   

Övriga insatser LSS (41,1 mkr/39,6 mkr)  

Barn- och ungdomsverksamhet, ledsagning, avlösarservice, kontaktpersoner och nattpatrullen. 

Samtliga verksamheter har ökade volymer 2022, antingen antal beslut eller utökad tid. I 

verksamheten ingår även köp av externa platser där budgeten regleras utifrån verkligt utfall. 

Enhetscheferna ligger under denna verksamhet i år vilka tidigare fanns under verksamhet 539. 

Barnboende (5,9 mkr/5,6 mkr) 

Verksamheten har utvecklat sina arbetsformer och bedömningen är att det kommer vara något 

lägre kostnad för kommande år, 2022. Enhetschefens kostnad finns från och med 2022 under 

denna verksamhet. 

 

Vht 56 Mötesplatser, Hjälporganisationer mm (25,4 mkr/25,9 mkr) 

Mötesplatser (15,3 mkr/15,2 mkr)  

Oförändrad budget mot föregående år, enstaka tjänst som flyttat till annan verksamhet.    

Övrig förebyggande verksamhet (10,1 mkr/10,7 mkr) 

Mötesplatser socialpsykiatrin, Konsensus och Afasifyren: motsvarande budget som föregående 

år. 

  



Vht 58 Färdtjänst (34,3 mkr/31,3 mkr)  

Beräkning av årets kostnader kommer från Region Skånes bedömning av nästa års färdtjänst- 

resor.  

Intäkter – avgifter från kunder (122 mkr/ 122,4 mkr) 

Intäkterna gällande vård- och omsorgsboenden är den största delen på cirka 95 mkr där hälften 

är intäkter för hyreskostnader och hälften är för vård- och omsorgsinsatser inklusive måltider. 

Inom hemtjänst har vi intäkter på cirka 20 mkr, korttidsboenden cirka 3,5 mkr och gemensam 

hälsosjukvård cirka 3 mkr. 

Hyror samt avskrivningar och ränta (140,1 mkr/121,7 mkr) 

Hyror är den största kostnaden på cirka 130 mkr. Ökningen från föregående år avser främst en 

flytt av hyror från köp av plats till renodlad hyra för två av våra stora LOU företag: Axeltorp och 

Lindåsa. I övrigt är det en del lokalförändringar som skett under året, där vi även fått 

budgetkompensation på motsvarande nivå.  

Avskrivningar och ränta ligger runt 10,3 mkr där både kostnad och budget regleras mot 

förvaltningen. 

Förtydliganden kring några belopp ovan 

Buffert för volymjusteringar och oförutsedda händelser 2022 (14 mkr/16 mkr) 

Bufferten ligger under förvaltningschefens ansvar och fördelad på olika verksamheter, men 

främst under verksamhet ”501 Verksamhetsgemensamt” (9 mkr) och ryms inom siffrorna ovan.   

Detta är avsatt att täcka volymförändringar och oförutsedda händelser inom förvaltningen 

under året. Utöver detta är mindre riktade buffertar avsatta för kommande prisökningar under 

året för vård- och omsorgsboenden (1 mkr) hemtjänst (1 mkr) inklusive externa verksamheter 

och personlig assistans (3 mkr).  

  



Äldreomsorg statsbidrag  

Statsbidrag är på 36,3 mkr och av dessa är 24,1 fördelade enligt nedan och lagda i budgetramen 

för 2022. Samtliga belopp ryms inom sammanställningen ovan och är upptagna som intäkter. 

Verksamhet Avser Belopp (tkr) 

Hemtjänst Enhetschef, planerare och nattpatrull 2 150 

Hälso- och sjukvården  Sjuksköterska demensinriktning, 

resursfördelning korttid/ växelvård 

1 650 

Vård- och 

omsorgsboenden 

Ökade resurstilldelning vård- och 

omsorgsboenden. Ökad 

resursfördelning korttid/växelvård. 

Konvertering platser till 

demensinriktning. 

19 100 

Intraprenad 

Tätörtsvägen 

Planerare. 285 

Stab – Planeringsenhet Utökning av MAS, medicinskt 

ansvarig sjuksköterska. 

900 

Summa  24 100 

Omsorgsnämndens investeringsbudget 2022  

Omsorgsnämnden tilldelas 9,5 miljoner kronor i investeringsram av kommunfullmäktige. 

 Investeringsbudget 2022 Belopp (tkr) 

Inventarier 6 000 

Digital välfärdsteknik och trygghetslarm 1 500 

Fastighetsförändringar 2 000 

Summa investeringsbudget 9 500 

 

Inventarier 

Det föreligger fortsatt ett stort behov av att byta ut möbler på boenden. Vårdsängar anskaffas 

enligt årlig 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.  



Ekonomisk styrning 2022 

Omsorgsförvaltningen har god kontroll på sin ekonomi och kommer under 2022 fortsatt söka 

och förvalta de statsbidrag som förvaltningen kan söka och nyttja för kommande år.  

Ansvar 

Omsorgsnämndens ekonomiska styrning följer Kristianstads kommuns riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. Verksamhetsbudget ska registreras i ekonomisystemet senast under 

januari månad för att möjliggöra en god uppföljning redan från årets början. Budgetuppföljning 

sker på förvaltningsnivå, verksamhetsområde och på enhetsnivå. Varje nivå ansvarar för att inte 

överskrida tilldelade resurser. Vid befarat underskott ska åtgärdsplan upprättas. 

Under verksamhetsåret görs ekonomiska uppföljningar och prognos med redovisning av 

avvikelser i förhållande till budget i beslutsstödsystemet Business Objects. Detta sker under 

cirka sex månader per år.  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 under året 

Verksamhetsområden som till exempel hemtjänst och personlig assistans som får budget utifrån 

verkliga volymer, har en budget som justeras löpande under året, utifrån verkliga volymer.  

Verksamhetschef kan göra anpassningar i förhållande till respektive enhets intäkts- och 

kostnadsutveckling samt besluta att en enhet inte fullt ut ska få disponera resurser som 

genereras genom resursfördelningssystemet, för att balansera andra enheters eventuella 

negativa nettoresultat. 

Verksamhetschef beslutar om omfördelning av medel mellan olika enheter inom 

verksamhetsansvaret. Beslut om omfördelning av medel redovisas i samband med 

uppföljningar. 

Omfördelning mellan verksamheter beslutas av förvaltningschef. 
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Bilaga 1: Internbudget och resursfördelning netto per verksamhet 2022  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 2: Lokal värdighetsgaranti 

 

Inom följande områden uttrycks kvalitetsmålen i form av en lokal värdighetsgaranti: 

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. 

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. 

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. 

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 

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 2021–2024 för Kristianstads kommunkoncern 

 

Hållbarhet 

Kristianstad ska vara en ekologiskt, ekonomisk och socialt hållbar kommun, med rik, 
välmående natur och klimatsmarta samhällen präglade av minskad segregation och 
hög medborgerlig delaktighet. 

 
Hållbarhet, utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv ska genomsyra hela 
Kristianstads kommun. Det övergripande målet är ett grönt och inkluderande samhälle, 
som tar avstamp i Brundtlandskommissionens definition av hållbar utveckling – att 
tillgodose dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att 
tillgodose sina behov. 
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Arbetsmarknad 

Kristianstads kommun har en bred, hållbar och tillgänglig arbetsmarknad som 
möter morgondagens utmaningar. 

 
Alla kommuninvånare ska ha goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och 
ha förutsättningar att jobba ett långt, hållbart arbetsliv. Arbetsmarknaden ska 
kännetecknas av såväl bredd som spets genom innovation och kreativitet. En 
inkluderande arbetsmarknad som även omfattar en framgångsrik matchning av ungdomar 
och utrikesfödda. Det övergripande målet är en hög sysselsättningsgrad för hela 
kommunens befolkning, lågt behov av försörjningsstöd på grund av arbetslöshet samt en 
god kompetensförsörjning för arbetsgivare. Kommunen är en tillväxtmotor i regionen 
med gott företagsklimat inom kommunens gränser. Ett gott företagsklimat främjas också 
av goda pendlingsmöjligheter. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Utbildning 

I Kristianstads kommun finns förutsättningar för ett livslångt lärande och 
kompetensutveckling i samklang med arbetsliv och akademi. 

 
All utbildning, för såväl barn, ungdomar som vuxna, ger grundläggande värden samt 
kunskaper och förmågor att kunna leva och verka i samhället. Utbildning stärker såväl 
kommuninvånarnas individuella förmågor som de sociala, att kunna arbeta både 
självständigt och tillsammans med andra. Utbildning sker, förutom i olika skolformer, även 
direkt inom anställningens ram. De grundläggande studierna stärker grunden för det 
livslånga lärandet. Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationalisering och 
miljöfrågors komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Alla 
stimuleras att med kreativitet, nyfikenhet och självförtroende pröva och omsätta nya idéer 
till handling och att lösa problem. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Trygghet 

Kristianstad är en trygg kommun som präglas av tillit, jämlikhet och god tillgänglighet. 
 

Kommunens medborgare, oavsett kön, ålder och etnisk eller kulturell bakgrund, ska ha 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Att arbeta för 
ökad jämlikhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer. 
Med utgångspunkt från Trygghetskommissionen – ska alla utan oro för att drabbas av 
brott eller olyckor kunna gå ut i samhället, kunna promenera hem på kvällen och kunna 
lita på att familjemedlemmar har en säker och trygg vardag. Detta är viktiga delar i den 
livskvalitet som kommunen vill skapa. Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 
behöver bedrivas tillsammans med flera aktörer med olika ansvarsområde, för att öka 
tryggheten där människor bor och verkar. 

 
 

 

 

 



39 

  

Kristianstads kommun | Omsorgsförvaltningen 2020-12-01 

Attraktivitet 

Kristianstad är en kommun med god livskvalitet där invånare, näringsliv och 
organisationer ges utrymme att växa och utvecklas. 

 
Genom den livskvalité Kristianstads kommun erbjuder, attraherar vi besökare och 

framtida kommuninvånare. Vi sätter fokus på ett rikt, brett och tillgängligt utbud av 

kultur, föreningsliv, natur och mat. Attraktiviteten drar till sig människor, kompetens 

och idéer, vilket är en förutsättning för ett bra näringslivsklimat, en expansiv högskola 

och satsningar på infrastruktur. Tillväxt skapar också en stark arbetsmarknad, vilket 

ger ett ökat skatteunderlag och är positivt för folkhälsan. 
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Bilaga 4: Personalidé 

Vår vision, som har sin grund i medborgarnas behov, nås med tydliga mål och uppdrag och 

arbete av hög kvalitet. 

Våra medarbetares arbete bygger på ständig vilja att utvecklas och att bidra till andras 

utveckling. 

Varje medarbetare har en öppenhet för olikheter och kan värdesätta dessa. 

Vår värdegrund 

Medborgarvärde: Vi jobbar för kommunens invånare. Vi ansvarar för att kommunens 

verksamhet håller hög kvalité, är lättillgänglig och vi bidrar till att skapa en hållbar 

kommun att bo och leva i. 

Öppenhet: Vi är öppna för och respekterar olikheter. Vi är nyfikna på vår omvärld. Vi delar 

med oss av kunskap och information. Vi är öppna för dialog och för dialogen med varandra 

och medborgarna. 

Delaktighet: Vi ser delaktighet som en grund för att lyckas. Verksamhetsplanering och 

utveckling är vårt gemensamma ansvar som vi alla vill och kan delta i.  

Glädje: Vi vet att arbetsglädje och stolta medarbetare behövs för att uppnå riktigt bra 

resultat. Glädje skapas genom delaktighet, öppenhet, utvecklingsmöjligheter och ett tydligt 

uppdrag. 

Det unika med att arbeta i kommunen 

Politisk styrd organisation: Vårt uppdrag är att förverkliga de mål som våra folkvalda 

politiker fastställt. För oss innebär det att värdegrundsfrågorna blir synliga i vardagen. Vi 

jobbar för kommunens invånare. Vi ansvarar för att kommunens verksamhet håller hög 

kvalité, är lättillgänglig och vi bidrar till att skapa en hållbar kommun att bo och leva i. 

Påverkar i människors vardag: Vårt arbete påverkar alla människor oavsett var i livet man 

är eller vem man är. Med långsiktighet och hållbarhet skapar vi dagens och bygger 

morgondagens samhälle. 

Multiprofessionell organisation: Vårt breda kompetensfält innebär en unik möjlighet att 

samarbeta med många olika yrkeskategorier såväl inom kommunen som med andra 

utanför kommunen. Kompetensutveckling tillsammans med ett engagerat 

medarbetarskap och aktivt ledarskap är förutsättningar för att lyckas med uppdraget. 

Hållbarhet: Vårt synsätt präglas av hållbarhet. Vi är varsamma med miljön så att även 

kommande generationer har en ren och hälsosam kommun att leva och bo i. Vi har också 

en bra arbetsmiljö som medför att medarbetarna i kommunen kan ha ett långt arbetsliv 

med bibehållen hälsa. Bra arbetsmiljö innebär bl.a. ändamålsenliga lokaler, gott 

kamratskap, möjlighet att utvecklas och balans mellan arbete och privatliv. 
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Förväntningar på dig som arbetar i kommunen 

• Ett framgångsrikt medarbetarskap bygger på medarbetarens förståelse för den egna 

uppgiften, ansvaret för att ta egna initiativ, förmågan att se sig själv som en viktig del i och 

av helheten samt att ta ansvar för utveckling och kvalitet genom att lyssna, lära och 

påverka. Den kompetens du har använder, utvecklar och delar du med dig av. 

• Ett framgångsrikt ledarskap och utvecklingsarbete bygger dessutom på: Tydliga 

strategiska mål, med fokus på uppföljning, i såväl kvalitativt som kvantitativt avseende. 

Tydliga roller i samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstemän. Rollerna hålls levande 

genom en kontinuerlig dialog. 
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Bilaga 5: Grunduppdrag Nyckeltal 

Omsorgsförvaltningen har i uppdrag att tillgodose medborgares behov av stöd, service, 

omsorg och omvårdnad. Verksamheten präglas av ett tydligt kundperspektiv 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. 

 

All verksamhet ska utgå från individens behov, förutsättningar och delaktighet 

Nyckeltal för att fastställa utförandet av grunduppdraget 

Omfattning insatser samt fördelning per kön  

Omfattning av preventiva hembesök  

Kostnad per insats och kund  

Brukarundersökningar 

o Äldreomsorg   

o Funktionsstöd 

SIP – antal genomförda samt inskrivningar i mobilt vårdteam  

Kompetensnivåer  

Personalomsättning  

Sjukfrånvaro/frisktal  

Personalkontinuitet  

Kundtid 

Kontaktman till kund  

Kvalitetsregister (officiell statistik kvalitetsregister) 

 

Genomgående väga jämställdhetsparametrar för de nyckeltal där det finns. 
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Bilaga 6: Kvalitetsberättelse 2021, utdrag gällande förbättringsområde 2022 

Förbättringsområde för 2022 års kvalitetsarbete 

• Införandet av nytt systemstöd för kvalitetsledningssystem avseende processer och 

rutiner för att stödja vård och omsorgsarbetet kring kunden. 

• Arbeta med att varje möte ska prägla ett respektfullt bemötande. Varje enhet ska 

jobba med Kristianstads kommuns värdegrund och bemötandeguide. 

• Genomföra kvalitetsdag för att visa goda exempel, ge inspiration och delge 
varandra goda erfarenheter.  

• Översyn av samverkansformer för enhetschefer och legitimerad personal för att ge 
förutsättningar att göra riskanalyser med hjälp av evidensbaserade metoderna. 

• Arbeta aktivt med evidensbaserade metoder såsom BPSD, CM med flera. 
• Arbeta med förebyggande arbete kopplat till kundens fysiska och psykiska hälsa 
• Fortsatt systematiskt arbete med inkomna avvikelser, både SoL/LSS, HSV 

avvikelser och avvikelser som inkommer via synpunkter och klagomål, på 

enhetsnivå. 

• Fortsatt och fördjupat arbete kopplat till dokumentation i social journal och 

genomförandeplaner. 

• Fortsatt utveckling inom digitalisering för att uppnå fortsatt och ökad 

självständighet och trygghet för kunden, ökad effektivitet för verksamheten samt 

förhindra digitalt utanförskap. 

• Fortsatt arbete utifrån kommunens jämställdhetsstrategi.  

• Tillvarata kunskaper utifrån erfarenheter av Covid-19 och pandemin. 
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Bilaga 7: Patientsäkerhetsberättelse 2021, utdrag gällande mål 2022 

 

Mål 2022 

 

1. Fall 
Fallolyckor är vanliga bland äldre och kan orsaka skador, förlorad självständighet 
och även dödsfall. Fallförebyggande insatser kan riktas till enskilda äldre och till 
de personalgrupper som möter äldre i sitt arbete. 
 
Mål: att under 2022 ta fram ett teambaserat och systematiskt arbetssätt för att 
förebygga fall.  
 

2. Fortsatt kvalitetssäkring och utveckling inom område palliativ vård. 
Måluppfyllelse mäts genom indikatorer i Palliativregister.  
 
Mål: att strävar efter att få värden som är så nära målvärden som möjligt men minst 
ökning med 5 % i jämförelse med bästa resultat sedan 2019.   

 

3. Samverkan om läkarstöd  
Sjösätta gemensam med slutenvården pilotprojekt om läkarstöd. 
 
Mål: att säkerställa läkarstöd  

 

4. Samverkan kring utvecklingsområde rehab/hjälpmedel 
Samverkan mellan Skånes kommuner och Region Skåne kommer fortsätta under 
2022 i form av gemensamma samverksamgrupper. Allt i enlighet med en nå en 
patientcentrerad vård, jämlik vård samt med målet om en sömlös rehabilitering 
och hjälpmedelsverksamhet. 

 

5. Nutrition 
Jobba aktivt med nutrition genom bedömningar av nutritionsstatus och vidtagande 
av förebyggande och behandlande åtgärder. 
 
Mål: att patienter med risk för undernäring ska ha en hälsoplan Nutrition inklusive 
adekvata åtgärder.   

 
6. Trycksår  

Jobba aktivt med tryckförebyggande arbete genom bedömningar av risk för tryck 
och vidtagande av förebyggande och behandlande åtgärder. 
 
Mål: Minska ytterligare antal trycksår under 2022 i jämförelse med 2021.  
 
 



 

 

 

För mer information 

Omsorgsförvaltningen 

Ingrid Magnusson  

Tel: 044-13 68 76 

 

Camilla Gärdebring  

Tel: 044-13 68 01 
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