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Verksamhet: Omsorgsförvaltningen, ordinärt boende 2022 

Ansvar: Nicolaj Håkansson 

 
Verksamhetsbeskrivning  
Omsorgsförvaltningen har i uppdrag att tillgodose enskilda personers behov av stöd, service, omsorg 
och omvårdnad. Hemtjänsten ger stöd, service omsorg och omvårdnad dygnet runt året runt i 
ordinärt boende. 

Verksamheten präglas av ett tydligt kundperspektiv med fokus på individens behov. Målet är insatser 
av god kvalitet, individuellt utformade och utförda i samråd med den enskilde kunden och/eller 
närstående. 

Hemtjänsten består av 16 olika utförarenheter. 15 av dem verkar på dag- och kvällstid (kl. 07-22) och 
en av dem är verksam nattetid. 

Totalt sett finns ca 500 tillsvidareanställda medarbetare med företrädelsevis kompetensen 
undersköterska eller motsvarande. Var och en av utförarenheterna har en enhetschef.  En resurschef 
finns att tillgå likaså en enhetschef för planerarna och en Verksamhetsutvecklare. 

Visionen för hemtjänstens ledningsgrupp är ” Sveriges modernaste hemtjänst”. 

Samtliga verksamheter utför insatser i kundens bostad. Insatser utförs utifrån individuellt anpassade 
beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och/eller insatser utifrån hälso- och sjukvårdslagen 
(hsl) och då företrädelsevis utifrån delegering från omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

Hemtjänsten utför även insatser i syfte att underlätta för närstående/anhöriga som vårdar i hemmet. 
Exempel på sådana insatser är avlösning i hemmet och ledsagarservice. Växelvård kan erbjudas som 
komplement till hemtjänstinsatserna om närstående behöver återkommande och regelbunden 
avlastning. 

Kristianstad kommuns lokala värdighetsgaranti för äldreomsorg bygger på den nationella 
värdegrunden, enligt Socialtjänstlagen (SoL). Den är en viktig ledstjärna i det dagliga arbetet. 
Värdegrunden ska ge förutsättningar för att kunden ska ha/uppleva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. 

Omvärldsanalys – utmaningar 2022 
Utmaningarna är många och svåra och är desamma eller snarlika de utmaningar man ser i övriga 
kommuner och på det nationella planet. 
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Ett tydligt och närvarande ledarskap krävs för att möta dagens och framtidens förändrade behov i 
verksamheten. Detta för att kunna hantera en verksamhet i förändring. 

Fortsatt Dialogmöten under 2022. 

Upplevelsen av stress kopplat till känslan av ”Minutstyrning” som omvårdnadspersonalen signalerar 
om tar vi på största allvar. Vi behöver fortsatt arbeta för att få ner upplevelsen av stress. Detta gör vi 
bland annat genom reflektionstid på samtliga enheter. Pågående projekt utifrån upplevelsen av 
stress kopplat till restiden har hittills gett positiv respons och kommer att arbetas vidare med för att 
spridas inom hela hemtjänsten. Delaktigheten hos medarbetarna är viktigt i arbetet med den 
upplevda stressen. Det kommer även framöver att vara nödvändigt med ett planeringsverktyg, och 
planeringen kommer att behöva utgå från tider. Det handlar om att försöka ändra mind set och inte 
”stirra på minuter utan se vad dagen innehåller”. Prevents arbetsmiljöenkät OSA kommer att 
användas som ett verktyg för att följa och utvärdera arbetet. 

Frisknärvaron/sjukfrånvaron är ett område som är en stor utmaning både lokalt och nationellt. 
Arbetet med att aktivt förebygga arbetsrelaterad ohälsa på såväl individ- som gruppnivå i syfte att 
minska sjukfrånvaron. Samarbete under 2022 med AME kring återhämtning. 

Demografin visar att de äldre blir fler, de arbetsföra färre vilket innebär att fler skall göra mer. Det 
innebär att vi behöver tänka och göra annorlunda. Ett led i det är att ”kompetens styra” vem som gör 
vad. Som ett led i detta kan man dela på insatser med servicekaraktär och de som är omsorg. 
Hemtjänsten står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar med hänsyn till en 
ökande befolkning och ökat antal äldre, volymförändringar, förändrade och ökande vårdbehov och 
ökade kvalitetskrav. I verksamheten tillkommer nya målgrupper med förändrade behov och större 
krav ställs på kvalificerad vård och omsorg i hemmet utifrån God och Nära vård. 

Lokaler är en utmaning. I arbetet med att samordna/samlokalisera och utveckla det teambaserade 
arbetssättet så är tillgången till optimala lokaler en utmaning. Det finns en svårighet med att få 
tillgång till lokaler som klarar av att hantera behovet av samlokalisering. 

Välfärdsteknik behöver lyftas fram och upp till att vara det man prövar i första hand. Vinsten blir stor 
för både den enskilde kunden som kan vara fortsatt självständig och därmed bibehålla sin självkänsla 
och personalresurserna används där de behöver användas det vill säga till kunder som bäst behöver 
insatser utförda av dem. De som är mest utsatta och försvagade. Som har mindre eller inga egna 
resurser kvar. 

Digitala inköp införs etappvis fr.o.m. maj månad 2022. 

Fast omsorgskontakt. Regeringen föreslås att lagstifta om Fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Det 
skall träda i kraft den 1 juli 2022. Fr o m den 1 januari 2023 skall den fasta omsorgskontakten vara en 
undersköterska. Den fasta omsorgskontakten innebär att den som har hemtjänst ska tilldelas en 
namngiven undersköterska som ska hålla ihop omsorgen och fungera som ”spindeln i nätet”. Det ska 
alltså vara en person som arbetar nära kunden och som ges ett särskilt utpekat ansvar för just honom 
eller henne. Med en fast omsorgskontakt blir omsorgen mer individanpassad och trygg. Den fasta 
omsorgskontkaten får ett utökat ansvar för planering och genomförande av insatserna i hemtjänsten, 
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vilket underlättar för såväl kunden, de anhöriga och personalen. Kunden och dennes anhöriga ska 
veta vem de kan kontakta och personalen kan lättare samordna hemtjänsten. 

Samarbete med myndighetsenheten och hälso- och sjukvårdsenheten är en framgångsfaktor för att 
möta utmaningarna ovan. Gemensamma Workshop med MYN genomfördes under 2021 med gott 
resultat med en ökad förståelse för varandras verksamheter/uppdrag. Detta kommer att fortsätta 
återkommande under 2022. Gemensam arbetsgrupp enhetschefer hemtjänst och Hälso- och 
sjukvården kommer att starta upp under våren 2022 i syfte att stärka samarbetet. 

Den interna samverkan behöver utvecklas. Det gäller framför allt samverkan som sker mellan och 
inom hemtjänstenheterna men också i hög utsträckning med den kommunala Hälso- och sjukvården. 

Hemtjänsten behöver tillsammans med bland annat Hälso- och sjukvården utveckla arbetet med de 
nationella kvalitetsregistren. För hemtjänstens del är det under 2022 främst Senior Alert som avses.  

Förebyggandeprocessen inkluderat den ofrivilliga ensamheten är en stor utmaning för 
omsorgsförvaltningen och hemtjänsten att hantera. Hemtjänsten samarbetar med enheten för 
myndighet och förebyggande verksamheten kring aktiviteter för att förebygga den ofrivilliga 
ensamheten. 

Arbetet med social dokumentation och IBIC samt uppföljning av beslut kommer att ske fortlöpande. 

Kvalitéts arbete. Projektet med att kyld mat återkopplas till nämnden i april för ställningstagande till 
övergång till kyld mat för samtliga kunder med matdistribution.  

Det finns en stor mängd rutiner i framför allt handböckerna. Kunskapen om och följsamheten till 
dessa behöver öka. Arbetet med Kvalitetsledningssystemet kommer att ha stor betydelse i det 
arbetet. 

Verksamheten har krav på sig (enligt SOSFS 2011:9) att arbeta med avvikelser och analyser av dessa. 
Under året behöver vi arbeta med att utveckla analyserna i syfte att få in ett lärande utifrån 
avvikelserna. 

Prioriterade områden 2022 

• Värdegrund 
• Arbeta med rätt kompetens och kvalitet utifrån kundens behov 
• Uppdelning av service och omvårdnad 
• Fast omsorgskontakt – utveckla kontaktmannaskapet 
• Utveckla det teambaserade arbetssättet i samverkan, med framför allt Hälso- och 

sjukvården, för en personcentrerad vård 
• Öka kundtiden och personalkontinuiteten 
• Arbeta aktivt och strukturerat med sjuktalen, både korttids – och långtidsfrånvaron 
• Upplevda stressen hos medarbetarna (återhämtning) 
• Fortsätta utveckla verksamheten med stöd av den digitala välfärdstekniken  
• Enhetschefernas arbetssituation 
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• Lokalfrågor för att möjliggöra samlokalisering av enheter 

 

Verksamhetens planerade arbete utifrån nämndens styrkort 2022: 
Strategisk färdplan 

Nämndens resultatmål Resultatmått 
Hållbarhet 
Ett hållbart arbetssätt skapas genom en 
hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv 
organisation 
 
Trygghet 
 
Ett respektfullt bemötande ska prägla varje 
möte 
 
 
 
 
 
 
Att kund/anhörig upplever tillit och trygghet 
i varje möte med omsorgsförvaltningen 
 
Attraktivitet 
Att arbeta för hälsosamt och aktivt liv 
(socialt, psykiskt och fysiskt) samt 
förebyggande arbete 
 
Att arbeta för säkra metoder för kundens 
behov, ökad kvalitet 
 
En omsorgsförvaltning i framkant som 
arbetar med innovation 

 
Handlingsplan för ett strategiskt arbete 
 
Medverkan i brukarundersökning 
 
 
 
Andel enheter som har aktivt arbetat med 
Kristianstad kommuns värdegrund och 
bemötandeguide. 
 
Förslag på ny fråga i MAE: Har du kännedom 
om Kristianstad kommuns värdegrund 
 
 
Brukarundersökningar med komplettering av 
egna verktyg (intervjuer/enkäter) 
 
 
Brukarundersökningar med komplettering av 
egna verktyg (intervjuer/enkäter) 
 
 
Handlingsplan för att kvalitetssäkra befintliga 
metoder 
 
Plan för innovationsarbete 
 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Se Handlingsplan 2022 för ordinärt boende. 
 

 

Medarbetarmål 

Nämndens resultatmål  Resultatmått 
 
Attraktiv arbetsgivare med stolta och 
engagerade medarbetare 

 
Medarbetarenkät 2022: 
 – Rekommendations-vilja eNPS 
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Tillitsbaserad ledning 

 – Ledarskapsindex 
 – Hållbart medarbetar-engagemang (HME) 
 
 
Fortsatt utveckling av modellen UL 
(utvecklande ledarskap) 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Se Handlingsplan 2022 för ordinärt boende. 
 

 

Ekonomimål 

 
Nyckeltal för att fastställa utförandet av grunduppdraget 

Ta bort de nyckeltal som inte ingår i ert ansvarsområde (se kolumn: Ansvarig) 
 

Nyckeltal Ansvarig 
Brukarundersökningar 
– Äldreomsorg (Välj sammantagen nöjdhet 
samt övriga resultat som bedöms intressanta) 
 

 
Verksamhetschef HTJ och VOBO 
 
 

Personalkontinuitet Verksamhetschef HTJ 
Kundtid Verksamhetschef HTJ, VOBO, HSV 
Kontaktman till kund Verksamhetschef HTJ, VOBO, FUNK 
Kvalitetsregister 
– Senior Alert 
 

 
Verksamhetschef HTJ, VOBO 
 

Genomgående väga jämställdhetsparametrar 
(kundperspektiv) för de nyckeltal där det 
finns 

Verksamhetschefer HTJ, HSV, FUNK, VOBO, 
Myndighetschef 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Se Handlingsplan 2022 för ordinärt boende. 
 

 

Verksamhetens internbudget 

Nämndens resultatmål Resultatmått 
Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret Avvikelse mot budgeterat resultat 

 
 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
 
Se Handlingsplan 2022 för ordinärt boende. 
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Se separat dokument kopplat till budget 
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