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Inledning 

 
 
 
 

 Omsorgsnämndens verksamhetsområden  
 
Omsorgsnämndens verksamhetsområden är socialtjänst och hälso- och sjukvård 
avseende: 
1. Socialtjänstens insatser i form av hemtjänst och vård- och omsorgsboende; 
2. övriga insatser för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt; 
3. uppföljning och tillsyn av nämndens beslutade insatser om vård och omsorg oavsett utförare; 
4. hälso- och sjukvård inom omsorgsnämndens verksamhetsområde i enlighet med kommunens 

ansvar i hälso- och sjukvårdslagen och i överensstämmelse med det avtal som är upprättat med 

landstinget samt enligt skriftlig överenskommelse med socialnämnden. 
  
Tillsammans har omsorgsnämnden beslutat om en gemensam vision som är ledstjärnan för 

omsorgsförvaltningens arbete i att uppnå Kalmar kommuns vision 2025: 
  
”Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant (topp 30 till 2020). Kalmar kommun ska på detta 
sätt även vara motorn i Kalmar län och vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt 
förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Allt för de äldres skull!” 



4 
 
 
 

 
Under de kommande åren ska ytterligare stora steg mot målet tas för att förverkliga denna vision  
Omsorgsnämnden har en budget i balans vilket ökar förutsättningarna att uppnå denna vision. 
Oklarheter råder dock gällande de statliga stimulansmedlen till äldreomsorgen. Kalmar 
kommunfullmäktige har dock beslutat följande: 
  
”(…) vi är beredda att kompensera omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd med cirka 10 miljoner om en ny 
regering avskaffar den särskilda satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen som funnits de tre senaste åren.” 

  
Dessa satsningar från fullmäktige eller staten ska användas direkt till omsorgstagarna och de äldre 
i Kalmar kommun. 
  
FLER OCH MODERNA BOENDEN 
Under de senaste åren har det byggts ett antal nya vård- och omsorgsboenden som Berga Backe, 
Ingelstorpsvägen, Varvet och Vänskapens väg. Nu fortsätter Omsorgsnämnden 
strukturomvandlingen med flera nya projekt. Ombyggnationen av Oxhagshemmet har påbörjats 
och etapp I är klar vid årsskiftet 2019/20. Planeringsarbetet för ett nytt boende på Karlssons äng 
och i Lindsdal fortsätter. Kalmar ska vara en av Sveriges modernaste boendekommuner för äldre. 
Det handlar om värdighet och livskvalité. 
                                                                                                                                                       
ÖKAT SOCIALT INNEHÅLL – MINDRE OFRIVILLIG ENSAMHET 
Utvecklingen av det sociala innehållet med fika, aktiviteter och utevistelse är fortsatt prioriterat. 
Nu får vi helårseffekt på den satsning som påbörjades i höstas med ökade budgettilldelning för 
socialt innehåll på boende. Vi frigör ytterligare tid för våra medarbetare genom att städ i 
omsorgstagarnas lägenheter skall utföras av serviceförvaltningen. Vi permanentar satsningen med 
en enhetschef med särskilt ansvar för socialt innehåll. Därtill ska nämnden vara aktiv i det 
kommungemensamma arbetet för att minska den ofrivilliga ensamheten. Inom hemtjänsten 
fortsätter arbetet med att förbättra personalkontinuiteten. Därtill genomförs pilotförsök med 
larmpatrull inom några av hemtjänstområdena i syfte förbättra såväl kontinuitet som arbetsmiljö.  
  
EN DEMENSOMSORG I NATIONELL FRAMKANT 
Utvecklingsarbetet med en förstärkt demensomsorg fortsätter. Införandet av Beteendemässiga 
och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD), nollvision och kompetensutveckling i Demens-ABC 
som riktas till samtlig personal är viktiga delar. Pilot genomförs med reflektion som verktyg inom 
demensomsorgen. Tillsammans med Linnéuniversitetet prövar vi även genomförande av 
forskningscirklar vilket involverar både personal och anhöriga. Under hösten infördes ett 
specialistteam med specialistsjuksköterska och kurator. Nu tar vi nästa steg och inför fyra nya 
tjänster som specialistundersköterskor. 
  
FRAMTIDENS E-HÄLSA 

Omsorgsförvaltningen ska vara en viktig part i arbetet att utveckla Kalmar till det nya e-
hälsolänet. En ny e-hälsostrategi är framtagen och en e-hälsosamordnare har anställts. Så långt 
som möjligt ska nämnden i första hand alltid välja digitala, välfärdstekniska och/eller e-
hälsoverktyg som lösningar på nya och befintliga arbetssätt och metoder som ses över. Mer wi-fi i 
verksamheterna, införande av läkemedelsrobotar, pilot med japanska toaletter, ett ökat 
användande av trygghetskamera eller sensorer i boende och hemtjänst samt att kommunens blir 
producent i nationella patientöversikten är några prioriterade områden under 2019. 
 
EN ATTRAKTIV ARBETSMILJÖ 
Under 2018 var sjukfrånvaron hos medarbetarna i omsorgsförvaltningen den lägsta på tre år. 
Denna positiva utveckling är ett resultat av ett målmedvetet arbete. Sjukfrånvaron inom vård- och 
omsorgssektorn är dock hög i hela landet och vi ska fortsätta insatserna för att minska 
sjukfrånvaron i verksamheterna.  Både andelen som arbetade heltid och den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden ökade under 2018. Omsorgsförvaltningen ska fortsätta att vara mycket 
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aktiva i arbetet med heltid som norm även under 2019. I år påbörjar vi även ett gemensamt 
utvecklingsarbete med Kommunal gällande attraktiv arbetsmiljö och arbetsplats. 
Utvecklingsarbetet kommer att riktas till två enheter inom omsorgsförvaltningen med fokus på 
heltidsarbete som norm, få bort ofrivilliga delade turer, att minimera rörligheten samt satsning på 
kompetensutveckling, inflytande, dialog och medbestämmande. 
  
FÖRBÄTTRINGSPROGRAM TILLSAMMANS MOT TOPP 30 
Alla medarbetare är oerhört viktiga i det omfattande kvalitets- och utvecklingsarbete som pågår i 
nämndens alla verksamheter för förbättra äldreomsorgen i Kalmar kommun. Arbetet för ständiga 
förbättringar i verksamhetens ska stärkas. Vi vill bygga en tydligare förbättringskultur och som 
aktivt stödjer genomförande av nya förbättringsidéer, innovationer och metodarbeten som 
medarbetare i verksamheterna lyfter fram. Därför ska vi införa ett nytt lokalt förbättringsprogram 
som ska stödja och stimulera ett kreativt och systematiskt utvecklingsarbete i våra olika 
verksamheter. För det är tillsammans som vi kan bli ännu bättre och nå målet att bli en av 
Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner: – Allt för de äldres skull! 
 
 
 
Michael Ländin 
Ordförande  
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Verksamhetsmål 

Kommunfullmäktige har beslutat om målet att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa 
äldreomsorgskommuner år 2020 (mäts genom SKL:s öppna Jämförelser). Utifrån det har 
omsorgnämnden beslutat om följande detaljerade mål för verksamheterna. Rubrikerna nedan är 
kommunfullmäktiges neddelade mål till nämnden. 
 

Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sättt 

 Mål: Omsorgsnämnden ska ha en budget i balans 
Målet följs upp genom månatlig ekonomi- och verksamhetsuppföljning.  För att detta skall 
uppnås måste alla team och övriga verksamheter hålla budget.  

Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa 
upp, bo och åldras i  

Omsorgsförvaltningens planerade aktiviteter för att bidra till att detta kommungemensamma 
mål uppnås:  
 

- Aktivitet: omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en projektansökan för 
att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre. 

- Aktivitet: omsorgsförvaltningen ska inrätta biståndsbedömda trygghetsboenden   
- Aktivitet: planering för nytt vård- och omsorgsboende på Karlssons äng. 
- Aktivitet: planering för nytt vård- och omsorgsboende i Lindsdal. 

 
Detaljerade mål som är aktuella inom området finns även under målområde Kalmar ska vara en av 
Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020. 

Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka 
Omsorgsförvaltningens planerade aktiviteter för att öka andelen utrikesfödda medarbetare i 
kommunen:  
 

- Aktivitet: Omsorgsförvaltningen arbetar nära med vård och omsorgsutbildnings- 
anordnare som Kunskapsnavet och Komvux. Tillsammans genomförs utbildningar 
speciellt riktade mot utrikesfödda med förlängd språkutbildningstid. 
Omsorgsförvaltningen ser målgruppen som en stor del i den framtida 
kompetensförsörjningen.  

Kalmar ska vara en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 
 

 Mål: öka andelen omsorgstagare som sammantaget är nöjda med vård- och 
omsorgsboende och hemtjänst. 
 

Målet mäts genom årlig brukarundersökning. Indikatorer finns med i Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) öppna jämförelser. 
 

 Mål: öka andelen omsorgstagare som är nöjda med utbudet av sociala aktiviteter i vård- 
och omsorgsboende.  
 

Målet mäts genom årlig brukarundersökning. Indikator finns med i SKL öppna jämförelser i 
kombination med upplevelse av ensamhet. 
 



7 
 
 
 

 Mål: öka andelen omsorgstagare som är nöjda med möjligheten till utevistelse i vård- och 
omsorgsboende.  

 
Målet mäts genom årlig brukarundersökning. Möjligheten till utevistelse är inte en indikator som 
redovisas i öppna jämförelser.  
 

 Mål: minska antalet olika personal som omsorgstagare möter under en 14-dagars period i 
hemtjänsten.  

 
Målet mäts genom egen undersökning samt inrapportering till kommun- och landstingsdatabasen 
(Kolada). Indikatorer finns med i SKL öppna jämförelser 
 

 Mål: Minska fallskadorna i vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. 
 
Mäts genom egen uppföljning i Senior alert. Redovisning sker både i antal och andel. 
 

 Mål: Minska läkemedelsavvikelser som orsakar förändrat hälsotillstånd i vård- och 
omsorgsboende och hemtjänst. 
 

Mäts genom egen uppföljning i Senior alert. Redovisning sker både i antal och andel. 
 

 Mål: öka andelen personer med validerad smärtskattning.  
 
Mäts genom egen uppföljning i palliativregistret. 
 
Utöver ovanstående mål genomförs årlig rapportering till nämnd om resultatet från den egna 
kvalitetsuppföljningen där vi bl.a. fångar in genomförandeplan, upplevd trygghet och bemötande. 
Därtill sker redovisning av utfallet i Palliativregistret i den årliga patientsäkerhetsberättelsen. 
 

Jämställdhetssäkrad verksamhet 
Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla 
verksamheter säkerställer: 

- Likvärdig service och bemötande 
- Likvärdig myndighetsutövning 
- Likvärdig resursfördelning 
- Jämställd fördelning av makt och inflytande 

Till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. 
 

 Mål: omsorgsnämndens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad och bedrivas utifrån 
jämställda och lika villkor för kvinnor och män. 

 
Mäts genom egen uppföljning. 
 

Sjukfrånvaron ska minska 
Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Majoritetens inriktning är att 
sjukskrivningarna ska totalt minska med en procentenhet under 2019. Varje nämnd och 
bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet.  
 

 Mål: sjukfrånvaron ska minska jämfört med föregående år. 
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Mäts genom egen uppföljning. 
 

Öka index för hållbart medarbetarengagemang 
Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang. Utgångsläge är resultatet av detta index för 
2018. 

 Mål: resultatet av hållbart medarbetarengagemang ska öka. 
 
Mäts genom egen uppföljning i form av resultatet i medarbetarenkäten. 
 

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år 2022 
 

 Mål: omsorgsnämnden ska arbeta för ett ökat användande av teknikstöd i verksamheten. 
 
Målet mäts genom uppföljning av nedanstående aktivitet. 

- Aktivitet: följa särskild handlingsplan för e-hälsa (se bilaga) 
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Ekonomiska förutsättningar
Ekonomiskt läge vid ingången till år 2019
Omsorgsnämnden går in i 2019med en ekonomi i balans.

Kommunfullmäktiges beslut – Vara bland Sveriges 30 bästa
äldreomsorgskommuner år 2020
I majoritetens besluttill kommunfullmäktige för åren 2019-2021 finns fortsatta satsningar på
äldreomsorgsverksamheten. Ökade årliga resurser kopplat till demografi finns med och delvis
täckning för ökade driftkostnader i samband med uppstart av nya boendeplatser/vård-och
omsorgsboenden. Ramjusteringar görs mellan omsorgsförvaltningen och Södermöre. Det
avser olika delar inom hälso-och sjukvårdsverksamheten. I tabell nedan redovisasde
föreslagna ekonomiska planeringsförutsättningarna för år 2019till år 2021:
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Utmaningar och prioriteringar 

Kalmar en av landets 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 
Utmaningen är ett politiskt antaget mål och är en stor utmaning att nå. Målet mäts och följs 
genom den kommunranking Kalmar har i SKL:s Öppna jämförelser. Indikator för att mäta målet är 
brukarnas sammantagna nöjdhet med hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Målet ger en 
tydlig riktning att åstadkomma en ökad nöjdhet hos omsorgstagarna. Av särskild vikt förutom 
ovan nämnda indikator är exempelvis indikatorer personalkontinuitet i hemtjänst och sociala 
aktiviteter på boende. Därtill finns ytterligare mål som t.ex. rör den palliativa vård- och omsorgen 
och fallskador.  Åtgärder görs för att förbättra rankingen är ex arbetet med personalkontinuiteten, 
sociala innehållet samt det preventiva arbetet med hälso- och sjukvårdsavvikelser. Samtidigt ska 
man veta att den kommunala rankingen också påverkas av vad andra kommuner gör. Nästa 
ranking i öppna jämförelser som bygger på 2018 års brukarundersökning kommer i mars 2019.  
 

Vård- och omsorgsboende 

Ombyggnationen av vård och omsorgsboendet Oxhagshemmet kommer att fortsätta under 2019 
och förväntas vara klar under 2020. En mindre del av Oxhagshemmet kommer att förbli 
permanent vård- och omsorgsboende, men i huvudsak byggs Oxhagshemmet om med 
huvudsaklig inriktning på korttidsverksamhet. När byggnationen är klar flyttas nuvarande 
korttidsverksamhet på Norrlidshemmet till de nyrenoverade lokalerna.  Inför flytten av 
korttidsverksamheten har en översyn gjorts av hela verksamheten för att möta verksamhetens 
utmaningar i nutid och framtid. 
 
Planering pågår för ett nytt vård- och omsorgsboende i norra delarna av Kalmar med förslag på 
placering i Lindsdal, förhoppningen är att upphandling av boendet kan inledas under 2019. 
Karlssons äng är också föremål för kommande vård- och omsorgsboende. Omsorgsnämnden 
kommer att ha genomfört eller påbörjat ombyggnationer och renoveringar på nästan samtliga 
befintliga vård- och omsorgsboenden för att höja standarden samt utöka antal boendeplatser.   
 
Omsorgsnämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att inrätta biståndsbedömda 
trygghetsboenden. 
 

Omsorgsnämnden inför ett tydligt grundutbud av vad en omsorgstagare kan förvänta sig vid flytt 
till ett vård- och omsorgsboende. Grundutbudet ser ut enligt följande: 

• Lägenhet med ett minettkök (kyl+ förvaring),  

• Tillgänglighetsanpassat badrum.  

• Höj- och sänkbar säng med madrass. 

• Möjlighet till utevistelse (exempelvis vistelse på innegård/balkong/altan) 

• Tillgång till träffpunkt/aktivitetsrum 

• Gratis anordnade sociala aktiviteter. 

• Möjlighet till gemensam måltid 

• Specialkost efter behov (se måltider)  

• Hälso-och sjukvårdsinsatser vid behov 

• Kontaktperson  
 
Tillgång till professioner vid behov 

• Syn och hörsel – instruktörer 

• Arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist 

• Specialistteam med demens och psykiatrikompetens  
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• Omsorgstagare som bor på vård och omsorgsboende i Kalmar kommun har en 
omvårdnadsansvarig sjuksköterska.  Sjuksköterska finns även i tjänst under hela dygnet 
alla dagar året om.   

 
Utförandet av insatserna tydliggörs i samtal mellan omsorgstagare och kontaktperson samt skrivs 
ned i genomförandeplanen. Biståndshandläggare följer därefter upp och kontrollerar utförandet 
för att se om omsorgstagarens behov är tillgodosett. Genom att föra in och tydliggöra vad som 
ingår i insatsen vård och omsorgsboende behövs inte en särskild biståndsbedömning av dessa 
insatser. Information om basutbudet förs in i ordinarie informationsmaterial. 
 
Individuella insatser  

• Vid behov av individuella insatser som personlig omsorg, trygghetslarm och ledsagning 
till olika aktiviteter, serviceinsatser, (med service avses praktisk hjälp med hemmets 
skötsel i form av städning, hjälp med tvätt och klädvård, hjälp med inköp)behövs en 
biståndsbedömning. Individuella insatser genererar en månadsvis omsorgsavgift. 

 
I utbudet ingår delar som medför en ytterligare månadskostnad utöver hyra.  

• Måltider - frukost, lunch, middag och mellanmål.  

• Servicepaket (förbrukningsartiklar): Innehåller toalett- och hushållspapper, tvättmedel, 
sköljmedel, rengöringsmedel, soppåsar och glödlampor, tvål/tvätt kräm, schampo, 
tandkräm och tvättlappar. 

• Individuella insatser och tillgång till trygghetslarm efter biståndsbedömning 
 
Arbetet med det sociala innehållet är fortsatt högt prioriterat på vård- och omsorgsboende. Ett 
förbättringsarbete behöver genomföras för att fler boenden skall erbjuda sociala aktiviteter även 
på helgerna. Detta följs upp och rapporteras årligen i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och i 
Socialstyrelsens Enhetsundersökning. Indikatorerna om andelen sociala aktiviteter som erbjuds 
på boende både vardagar och helg kommer att följas upp på enhetsnivå. 
 
Samtliga boendeenheter ska också arbeta fullt ut med kvalitetsregistret Senior Alert. 
 
Nattboendeenheten förlängs t.o.m. 1 december 2019. Under tiden fortsätter arbetet med att 
vidareutveckla nattverksamheten på boendena utifrån SKL:s rekommendationer för kvalitet i 
särskilt boende inriktning nattverksamhet. Utvecklingsarbete pågår för att se hur samverkan 
mellan nattpatrull och nattboendeverksamhet kan öka. Förvaltningen utreder under året också 
möjligheten att införa en mer teambaserad nattorganisation.  
 

Hemtjänst  
Införande av Larmpatrull kommer att prövas under början av året. Pilotstudien kommer att 
prövas inom Team 1 där det finns fyra hemtjänstenheter: Smedby, Rinkabyholm, Rockneby och 
Lindsdal hemtjänst. Gemensamt för dessa hemtjänstgrupper är att de innehåller landsbygd vilket 
medför längre transporttider vilket ofta resulterar i längre inställelsetider vid verkställighet vid 
larm. Försöket kommer genomföras måndag-söndag 07.00-22.00, övrig tid verkställs larmen av 
ordinarie hemtjänst eller nattpatrull.  
Grundtanken är att larm inte ska påverka hemtjänstens schemalagda insatser. Ansatsen är att 
nyttja teamets resurser på bästa sätt och i piloten är det utsedd samordnare som har larmtelefon 
samt verkställer larmen. Avsikten är också att denna funktion ska bistå trygg hemgång med de 
ärendena som inte är kända i förhand.  
 
Prioritering för hemtjänstverksamheten under 2019 är att fortsatt arbete med att förbättra 
personalkontinuiteten. Det innebär att minska antalet medarbetare som besöker varje enskild 
omsorgstagare. Det sker genom månadsvisa uppföljningar och via en tydlig målbild för 
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medarbetare i alla led. Arbetet med att förbättra personalkontinuiteten är ett prioriterat 
förbättringsområde för samtliga hemtjänstgrupper. 
Alla hemtjänsttagare har en kontaktperson som är omsorgstagarens fasta omsorgskontakt. 
 
Under året kommer införandet av Individens behov i centrum (IBIC) och digitaliseringen av den 
sociala dokumentationen att genomföras full ut. Samtliga hemtjänstenheter ska också arbeta fullt 
ut med Senior Alert. 
 
TimeCare Produktionsplanering är en tilläggsmodul som låter oss planera enklare och mer 
utförligt mot vårt produktionsmål i planeringsverktyget Laps Care genom att lättare omvandla 
produktionsbehovet till bemanningskrav i Time Care MultiAccess. Det finns också fler 
möjligheter till att följa upp att produktionsmålen/behoven uppfylls. Omsorgsförvaltningen har 
köpt in produktionsplanering för ett par år sedan men har inte kunnat använda modulen. 
Produktionsplanering utgår ifrån de inmatade besöksmallarna i LapsCare och att man inte kunnat 
starta beror på att underlaget i LapsCare inte överensstämmer med verksamhetens 
bemanningskrav. Under 2019 kommer planeringsverktyget LapsCare gå över till en ny version, 
Lifecare Planering. I samband med detta görs ett grundligt arbete med bakgrunden i 
besöksmallarna för att vi ska komma igång med produktionsplaneringen. 
 

Korttidsverksamhet 
Korttidsverksamhetens arbetsmetoder har utretts och projektet har lett fram till ett nytt arbetssätt 
som kommer att implementeras under 2019. Dels innefattar implementeringen att förändra synen 
på korttidsverksamheten. Det innebär att arbeta bort synen på korttid som ett boende och istället 
se korttid som en insats som en individ får under en begränsad tid.  
 
Begreppen kopplat till korttid ändras, det innebär exempelvis att korttidsboende byter namn till 
korttidsplats, inflyttningssamtal till mottagningssamtal och utflyttningssamtal till hemgångssamtal.  
 
Dels innefattar det att införa tydliga standardiserade aktiviteter mot omsorgstagare med 
exempelvis stödjande mallar för samtal samt information om vistelsen på korttid. När det gäller 
medarbetare införs en styrtavla för struktur i det dagliga arbetet. I arbetssättet kommer det även 
att implementeras en tydligare struktur på möten. För biståndshandläggarna innebär det att de 
kommer att medverka vid korttidsverksamhetens teammöte 2 ggr/vecka. Teammöten är en 
förutsättning för att följa omsorgstagarens utveckling under tiden på en korttidsplats. Behov 
finns att öka på en snabbare genomströmning samt se till att varje omsorgstagare får använda de 
resurser som var och en har utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.  Det kommer att bli 
lättare för biståndshandläggaren att göra uppföljningar i tid inför en återgång till ordinärt boende 
om det finns biståndshandläggare med på teammöten som följer utvecklingen. 
Delar av de aktiviteter som finns med i det nya arbetssättet har införts under sista tertialen 2018 
och succesivt under året införs övriga aktiviteter.  
 

Träffpunkter, ofrivillig ensamhet, seniorlots och volontärverksamhet            
Under 2019 fortsätter utvecklingsarbetet på träffpunkterna. Introduktionserbjudandet för nya 
hemtjänsttagare i form av en gratis lunch samt gratis deltagande i valfri aktivitet på träffpunkten. 
Introduktionserbjudandet inkluderar även skobroddar. Syftet är att få fler omsorgstagare att delta 
i träffpunkternas sociala aktiviteter och bidra till arbetet med att bryta den ofrivilliga ensamheten. 
Nämnden har också fått ett uppdrag av fullmäktige att ta fram en ansökan för extern finansiering 
för projekt att minska den ofrivilliga ensamheten. Träffpunkterna kommer även att delta i det 
kommungemensamma projektet att öka den digitala kompetensen hos äldre. Bland 
kompetensutvecklingsinsatserna riktade till träffpunktpersonal finns fokus även på 
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friskvårdsaktiviteter.  Anhörigstödjaren som finns på TIC-huset (trygghet i centrum) fortsätter 
arbetet att genomföra anhöriggrupper.  
 
Under 2019 permanentas funktionen enhetschef för socialt innehåll. Funktionen är att stärka 
enheternas och träffpunkternas arbete med sociala aktiviteter i enlighet med nämndens strategi 
för ett ökat socialt innehåll. Enhetschefen för socialt innehåll leder också arbetet med att utveckla 
volontärverksamheten som ett komplement till den ordinarie verksamheten.  
 
Seniorlotsens uppdrag är varierande. Det vi ser idag är att det inte så många personer som 
använder sig av fixaruppdragen, däremot har den uppsökande verksamheten ökat när åldern 
höjdes från 80 till 85 år. Seniorlotsen har under senaste året trappat av sitt stöd till enstaka 
träffpunkter och det finns därför möjlighet att se över vad seniorlotsens uppdrag ytterligare kan 
kompletteras med.  
 
Under året kommer förvaltningen också att påbörja ett gemensamt utvecklingsarbete med Region 
Kalmar län avseende ett förebyggande och uppsökande arbete. 

Närståendeanställningar 
Antalet anställningar har ökat under de senaste åren. Idag finns det ca 50 personer som arbetar 
med att ge vård-och omsorg till närstående. Enhetschefen för närståendeanställningar (0,5 tjänst) 
återfinns inom Team 3 och det är denne som fattar beslut om den närstående kan anställas 
utifrån den kompetens och lämplighet som krävs för att kunna utföra insatsen.  Övervägande av 
de närståendeanställda i Kalmar är utrikesfödda personer som har begränsade kunskaper i 
svenska, vilket gör att tolk används frekvent.  
  
Utmaningarna inom området närståendeanställningar är flera. Med anledning av det har 
förvaltningen en pågående utredning vars huvudsyfte är att undersöka möjligheter för ökad insyn 
och kvalitetssäkring.  
 
För verkställighetens del handlar utmaningarna om förutsättningar, tydliga riktlinjer och kriterier 
för att kunna bedöma lämpligheten för anställningen. För att möta dessa utmaningar återkommer 
förvaltningen till nämnden med förslag på reviderade och förtydligande riktlinjer och kriterier 
under 2019 (nuvarande riktlinjer är från år 2015).  Även förstärkning på enhetschefssidan görs för 
att säkra upp att det finns sammantaget 1,0 tjänst i ledningsfunktionen för de närståendeanställda. 
 
Ytterligare utmaningar är insynen i och kontrollen av verksamheten som utförs av 
närståendeanställda. I dess nuvarande form ligger nämligen de närståendeanställda utanför det 
ordinarie systematiska kvalitetsarbetet. För att åtgärda detta måste omsorgstagaren som har en 
närståendeanställd utförare även ta emot hemtjänstinsatser av egenregins ordinarie personal i det 
närbelägna hemtjänstområdet. Huvudparten av insatsen utförs även fortsatt av den 
närståendeanställde, men del av insatsen ska utföras av egenregins hemtjänstverksamhet. Därtill 
ska även dessa omsorgstagare få en kontaktperson i ordinarie hemtjänst. Genom dessa åtgärder 
kan de nuvarande utmaningar som finns i form av bristande insyn i verksamheten mötas 
samtidigt som kvaliteten i insatserna för omsorgstagaren kan stärkas genom att det integreras 
med det ordinarie systematiska hemtjänstkvalitetsarbetet som t.ex. hemteam. 
  
Ytterligare utmaning är den mångfald i språk och de begränsade kunskaperna i svenska som finns 
inom verksamheten. Som ett led för att möta detta ska ett informationspaket på olika språk tas 
fram under 2019. 

Systematiskt värdegrundsarbete 
Under året kommer löpande utbildningar att föras in i utbildningsplanen gällande Kalmar 
kommuns värdegrund samt den nationella värdegrund som är framtagen för äldreomsorgen. 
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Dessa blir vägledande för hela omsorgsförvaltningen och utgör basen för en nystart av ett 
systematiskt värdegrundsarbete i verksamheterna.  
 
Under 2018 har en översyn gjorts av värdighetsgarantierna. Genom att modifiera och arbeta om 
värdighetsgarantier till tydliga mätbara mål blir det möjligt att synliggöra efterlevnaden och 
genomföra uppföljningar av dessa mål. En följd blir att kvalitetsuppföljningen kopplas samman 
med internrevisonen vilket leder fram till en enhetlig tydlig systematisk uppföljning av 
verksamheten. De tidigare kommunicerade värdighetsgarantierna avvecklas därmed och skrivs 
istället in i verksamhetens mål och informationsmaterial.  
 
Uppföljning till nämnden sker vid ordinarie måluppföljning samt i samband med redovisning av 
de årliga patientsäkerhets- och kvalitetsberättelserna. 
 

Program demensomsorg 
Omsorgsnämnden fastställde för ett år sedan en lokal strategi och handlingsplan för 
demensomsorgen i Kalmar kommun. I planen ingår en satsning på utbildning inom demens för 
samtlig personal i omsorgsnära arbete. I första skedet utbildas personal på boenden med 
demensenheter. Arbetet inleddes våren 2018 på Vänskapens väg, där all personal genomgick en 
2-dagars administratörsutbildning i BPSD. I planen ingår också en breddutbildning via svenskt 
demenscentrums web-utbildning ”Demens-ABC”. 
 
Förutom utbildningsinsatser satsas också på ett arbete med individuella bemötandeplaner enligt 
BPSD-registret, nollvision och ett utvecklat samarbete med Linnéuniversitetet inom området 
demens samt att specialistteam med kurator och specialistsjuksköterska har införts. 
 
En arbetsgrupp med representanter från olika yrkeskategorier inom omsorgsförvaltningen arbetar 
för närvarande med att uppdatera det lokala demensprogrammet för Kalmar kommun utifrån de 
nya nationella riktlinjerna och tillhörande länsriktlinjer för demensomsorgen.  
Den nationella strategin för demensomsorg lyfter fram sju strategiskt viktiga områden; samverkan 
mellan hälso- och sjukvård och social omsorg, personal, kunskap och kompetens, uppföljning 
och utvärdering, anhöriga och närstående, ett demensvänligt samhälle samt digitalisering och 
välfärdsteknik. 

Stärkt kompetens för att möta omsorgstagares komplexa behov 
Personalgrupper som arbetar kring omsorgstagare med kognitiv svikt behöver handledning och 
samtal kring bemötande/psykisk ohälsa/demens på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt. Det 
behöver även arbetas fram en stabilitet i personalgrupperna genom bra arbetsmetoder vid 
omsorgstagare som har kognitiv svikt eller komplexa vård- och omsorgsbehov.  
Specialistkompetens inom psykiatriområdet/ psykisk ohälsa har efterfrågats mot omsorgstagare, 
undersköterskor, chefer, hälso- och sjukvårds personal (härefter kallad HSL-personal), 
biståndshandläggare samt anhöriga. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att arbeta enligt 
lågaffektivt bemötande. 
 
Specialistteamet består av en kurator och en demenssjuksköterska. De arbetar förebyggande, med 
akuta behov och krishantering, med samtal och handledning samt med kvalitetsarbete där de till 
exempel kan ge stöd med BPSD, Senior alert och Individens behov i centrum. Ansvarig chef för 
teamet kommer ha kontinuerliga kontakter med teamchefer samt HSL-chefer för utvärdering av 
specialisteamets arbete och vilka förändringar/önskemål som behöver genomföras för att 
tillgodose och anpassas efter verksamhetens behov angående kognitiv svikt. 
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Specialistteamet kommer även arbeta nära med utskrivningsteamet samt ha dialog och samtal 
med sjukhuset (geriatriska rådgivningsteamet) och övriga professioner, tex handläggare, goda 
män, förvaltare.  
Utmaningen är att utveckla den gränsöverskridande samverkan med landstinget via ett utvecklat 
samarbete med primärvården, det geriatriska rådgivningsteamet (GERT) på sjukhuset samt 
psykiatriverksamheten.  Arbeta fram stukturer och arbetsmetoder som indirekt eller direkt ska ge 
stöd och handledning till personal inom omsorgsförvaltningen och i vissa fall även till personer 
med demens eller dess anhöriga som bidrar till en kvalitetshöjning för personer med kognitiv 
svikt i verksamheten.  
 

Fyra specialistundersköterskor kommer anställas under 2019 och fördelas på varje team. 
Organisatoriskt kommer de tillhöra ett demensboende i teamet och dennes chef.  Målgruppen för 
specialundersköterskan är personal, omsorgstagare och anhöriga. De kommer även vara en 
samarbetspartner mot specialistsjuksköterska och kurator som ingår i specialistteamet.  
 
Deras arbetsuppgifter kan delas upp i fem olika grupper och kommer bestå av följande: 
 
Förebyggande: Arbeta, tillsammans med specialistteamet och berörd personal, med 
omsorgstagare med särskilda behov/ utåtagerande beteende. Vara en kontaktlänk och 
samarbetspartner till specialistteamet, enhetschefer, HSL-personal samt 
undersköterskor/vårdbiträden inom omsorgsförvaltningen. Resursperson och bollplank för 
personal/ chefer och vara sakkunnig i psykisk ohälsa, demens, palliativ vård 
 
Akut behov/krishantering: Snabb hjälp vid hot och våld situationer, stöttar vid svåra 
arbetssituationer som kan även innebära praktiskt omsorgsarbete, göra utredningar kring orsaker 
till utåtagerande beteende tillsammans med baspersonal, chefer , HSL personal samt arbeta med 
omsorgstagare med särskilda behov/utåtagerande beteende i syfte att minska behovet av extra 
resurser 
 
 Praktiskt omsorgsarbete Direkt handledning och uppföljningar i omsorgsarbetet till 
baspersonal både vid akuta skeden och långsiktig planering. Göra observationer i praktiskt 
omsorgsarbete. Kartläggning och Analyser i psykisk ohälsa/demens. 
 
Handledning/utbildning Handleda och ge riktad utbildning till chefer, HSL-personal, 
undersköterskor och vårdbiträden. Handledning enskilt och i grupp för baspersonal i 
professionellt bemötande och arbetsmetoder. BPSD- utbildare och ha en coachande funktion. 
 
Kvalitetsarbete Kunna handleda och göra uppföljningar inom BPSD och kvalitetsfrågor på 
enheten. Kunna skriva underlag/arbeta med bedömningsmetoder av hög omsorgstyng på 
enheten.  Arbeta mot Korttidsverksamhet och trygg hemgång och nattperspektiv. Stöd vid 
genomförandeplaner IBIC och BPSD, Senior alert. Delta i utvecklingsarbete med förvaltningens 
grupper och Linneuniversitetet 
 
Utmaningen blir att arbeta fram riktlinjer på vilket sätt specialist undersköterskan kan arbeta över 
gränserna i teamen samt vilka arbetsuppgifter ska prioriteras när chefskapet ligger under fyra olika 
chefer. Bygga ett bra samarbete med specialistsjuksköterskan och kuratorn och på vilket sätt samt 
vilka frågor de ska samverka med varandra. Uppföljningen av specialistundersköterskans arbete 
kommer ske både tillsammans med sin egen chef samt även specialistteamets och dennes chef. 
 

Hälso- och sjukvård 
Fall och läkemedelsavvikelser står för huvuddelen av hälso- och sjukvårdsavvikelser i samtliga 
kommuner.  
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Under 2019 fortsätter arbetet med den systematisk fallpreventionsarbetet. En effektiv 
fallprevention innefattar analys av personens förutsättningar, omgivningens utformning och 
aktivitetens utförande. Därefter sätts åtgärder in såsom individuell riskbedömning, översyn av 
läkemedel och nutrition, fysisk träning/ aktivitet, åtgärder i boendemiljön och hjälpmedel. Dessa 
analyser och diskussioner leds av fysioterapeuter på våra boendeteam. För personer som fallit två 
eller fler gånger under en 30-dagars period genomförs en utökad fallutredning med en checklista 
för djupanalys. Underlaget testades vid några boendeenheter och finns nu att tillgå för all 
personal vid behov. 
 
Under 2018 granskade farmaceut från Apoteket AB ett antal enheter i omsorgsförvaltningen. 
Detta arbetssätt fortsätter under 2019. Granskningsmetoden innebär att patientansvarig 
sjuksköterska väljer ut fyra patienter som har flera olika sorters läkemedel. Patientansvarig 
sjuksköterska, enhetschef och delegerad personal samt medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
deltar i granskningen. Underlaget följs därefter upp med åtgärdsplan och återkoppling till ansvarig 
personal. 
Personal med delegation deltar var 3:e år i en återkommande obligatorisk utbildning i 
läkemedelskörkort. Ny personal genomgår denna utbildning innan det blir aktuellt med en 
delegering. Under 2019 planeras införande av digitala signeringslistor, vilket i ett flertal 
kommuner visat sig minska antalet läkemedelsavvikelser betydligt, då den vanligaste orsaken till 
avvikelser är glömd medicin. Vid användandet av digitala signeringslistor kommer en påminnelse 
i mobilen att det är tid att ge läkemedel och om detta missas kommer en varningssignal, som 
också går vidare till ansvarig sjuksköterska. Under året kommer även läkemedelsrobot att införas i 
verksamheten till särskilt utvalda patienter i syfte att hantera sina läkemedel mer självständigt 
 
Den palliativa vård och omsorgen är ett fortsatt viktigt område. Utöver nämndens palliativa mål 
skall förvaltningen ge en årlig rapportering till nämnden om utfallet i det palliativa registret i 
samband med patientsäkerhetsberättelsen.  
 
Det sker ett fortsatt arbete med kompetensförsörjning. Pågående schemaöversyn i verksamhete 
för att säkra sommarbemanningen och minska externa kostnader för bemanning. Nystartat arbete 
för jämförande av hälso- och sjukvårdsverksamheten kostnader fortsätter under 2019. 
 
Samverkan med SoL-verksamheterna (verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen SoL) är 
fortsatt prioriterat område. Detta inkluderar även arbetet med kvalitetsregister som Senior Alert 
och BPSD samt ett nytt årshjul för stärkt patientsäkerhet.  
 

Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården 
Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården trädde ikraft 1 januari 2018. Målgruppen 
för lagen är personer som efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från 
kommunens vård och omsorg samt landstingets öppenvårdsmottagningar. 
Syftet är att personer som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna 
lämna sjukhuset på ett tryggt och säkert sätt samt åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå där 
ledtiderna är så korta som möjligt. 
Lagen som ersätter tidigare betalningsansvarslagen innebär att planeringen ska påbörjas direkt 
efter det att inskrivningsmeddelandet skickats från slutenvården. Primärvården utser en fast 
vårdkontakt och ansvarar för att kalla till en samordnad individuell plan, SIP, för de personer 
som har behov av detta. 
Under 2018 bildades ett utskrivningsteam, med sjuksköterska/ vårdkoordinator och 
biståndshandläggare, för att ansvara för att planeringen påbörjas direkt efter det att 
inskrivningsmeddelandet skickats. En lokal arbetsgrupp bestående av representanter från 
slutenvården, primärvården och omsorgsförvaltningen bildades i januari 2018 för att säkerställa 
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det praktiska arbetet med den nya samverkanslagen. Vissa justeringar har gjorts i de praktiska 
anvisningarna för lagen inför 2019.  
Hälsocentralerna har under 2018 utsett samordnare som från 2019 kommer träffas 
återkommande med omsorgsförvaltningens utskrivningsteam och med 
sjuksköterskerepresentanter från slutenvården för att säkra det praktiska samarbetet på lokal nivå. 
Samverkan enligt den nya lagen följs också upp på ledningsnivå genom återkommande 
dialogmöten mellan ansvariga inom HSL (verksamhet som bedrivs enligt hälso- och 
sjukvårdslagen) på omsorgsförvaltningen och med hälsocentralernas verksamhetschefer. 
 
Utskrivningsteamet erbjuder Trygg hemgång till personer, som har behov av extra stöd i 
samband med utskrivning från slutenvården eller från korttidsenhet. Trygg hemgångsteamet, som 
består av sex undersköterskor. Genom att undersköterskan finns på plats de första dagarna när 
personen kommer hem från sjukhuset eller korttidsenheten skapas förutsättningarna för en trygg 
hemgång. Undersköterskan stannar kvar hos personen tills de praktiska behoven är tillgodosedda, 
exempelvis att se till att det finns mat och mediciner hemma, att förflyttningar fungerar vilket ger 
både personen och dess närstående trygghet. 
Stöd kan ges i hemmet i väntan på en läkning efter ex höftfraktur eller i avvaktan på en 
permanent lösning med anpassning av toalett eller duschutrymme. Genom hjälpmedel såsom 
fristående toalett och mobil duschstol kan insatserna ske i hemmet. Fysioterapeut och 
arbetsterapeut instruerar om lämpliga förflyttningar, anpassar träning och hjälpmedel för den 
individuella hemsituationen. 
Ett effektivt trygg hemgångsteam innebär att behovet av korttidsplatser kan minska något. 
Förvaltningen ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att de omsorgstagare som är 
lämpliga för trygg hemgång också erbjuds detta i första hand och ska systematiskt följa upp detta 
förbättringsarbete. 

Hjälpmedel 
Tekniska hjälpmedel är en insats enligt hälso- och sjukvårdslagen och regleras också i lagen om 
medicintekniska produkter.  
Omsorgsnämnden fattade 2017 beslut om gällande anvisningar för förskrivning av hjälpmedel, 
som i huvudsak följer länets riktlinjer, men med vissa förtydliganden för Kalmar kommun. Länets 
kommuner tillämpar ett köp och säljsystem för hjälpmedel och samverkar avseende inköp och 
service via kommunal hjälpmedelssamverkan (KHS), som finns placerat i Kalmar.  
Det är främst arbetsterapeuter och fysioterapeuter som har rätt att förskriva hjälpmedel. 
Förskrivningsrätt innebär behovsbedömning, utprovning/ val av lämplig specifik produkt, 
information, träning och uppföljning. Den innefattar dessutom ansvar för att förskrivning följer 
verksamhetens ekonomiska direktiv. 
Under 2019 planeras en översyn av kostnaderna för de hjälpmedel som används som 
basutrustning och är arbetstekniska hjälpmedel för personal som exempelvis höj- och sänkbara 
sängar, liftar, transportrullstolar.  
För 2020 kan det bli aktuellt att lägga över ansvaret för denna utrustning på enheterna, vilket 
många kommuner valt att göra. 
Kostnader för hjälpmedel ökar delvis på grund av att antalet personer med omfattande behov av 
vård och omsorg ökar. 
Hjälpmedelsbudget för Södermöre kommundelsnämnd överflyttas till kommundelsnämndens 
budgetram fr.o.m. 1 januari 2019. 
 

Biståndshandläggning 
Enheten myndighet har under några år arbetat med att implementera ett nytt arbetssätt utifrån 
IBIC. Implementeringen har varit uppbyggd utifrån att två processledare har varit frikopplad från 
deras ordinarie syssla som biståndshandläggare. Nu går projektarbetet in i sin slutfas och kommer 
under första hälften av 2019 handla om uppföljningar av biståndsbeslut. 
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En uppföljning som innebär att det framöver ska finnas två olika delar. Att följa upp 
biståndsbeslutet och de uppsatta målen samt den upplevda kvalitet på den vård och omsorg som 
ges.  
 
För att säkerställa att utredningskvalitet har en bra nivå, i förvaltningens utskrivningsteam, 
kommer det under 2019 tillsättas ytterligare en tjänst. Främst arbetar biståndshandläggarna med 
att bevaka att förvaltningen följer de lokala riktlinjer som är utformade i den nya lagen om 
samverkan. Vid utskrivning från sjukhuset ska trygg hemgång eller hemtjänst erbjudas i första 
hand framför korttidsverksamhet när detta är möjligt.  
 
Under våren 2019 träder en ny bestämmelse i socialtjänstlagen i kraft, som innebär att 
kommunerna kan erbjuda biståndsbedömda trygghetsboende. Ett boende för personer som inte 
behöver dygnet runt tillsyn. Omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda 
konsekvenser och effekter av sådant boende. Det kan innebära mera arbete i form av flera 
ansökningar men en ny boendeform kan också underlätta eftersom biståndshandläggarna med 
jämna mellanrum träffar personer som inte är nöjda med sin bostad och deras stöd men inte är i 
behov av vård och omsorgsboende. Att vid dessa tillfällen hänvisa till ett biståndsbedömt 
trygghetsboende skulle ge en lättnad till det tryck som finns när det gäller bostadsfrågorna. Under 
året ska också en översyn genomföras av behovsnivåerna av omsorgstagare som beviljas vård- 
och omsorgsboende. 
 
Under 2019 kommer beslut att fattas huruvida kommunen kommer att erbjuda vissa insatser utan 
biståndsbeslut. Utredning pågår för att ta fram underlag för konsekvenser och effekter. Denna 
möjlighet har öppnats genom ändring i socialtjänstlagen från 1 juli 2018. 
 
Biståndshandläggarna kommer att göra de systematiska kvalitetsuppföljningarna av 
omsorgstagarnas upplevda kvalitet både hemtjänst och boende. 

Dataskyddsförordningen 
I maj 2018 infördes dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige. Detta påverkar alla 
omsorgsförvaltningens verksamheter. Under 2018 har fokus legat bland annat på: att utbilda och 
informera ledning och chefer, att upprätta rutiner och processer, att upprätta en 
registerförteckning samt att skriva personuppgiftsbiträdesavtal där det är aktuellt.  
  
Det kvarstår ett arbete med att säkerställa att redan nu upprättade processer och rutiner 
implementeras i verksamheterna. Utöver detta behöver det finnas en garanti för att både intern 
och extern kommunikation genomförs på ett sätt som överensstämmer med lagstiftningens 
intentioner. En möjlighet till detta är att använda sig av säker fax och säker e-post.  
 
Lagstiftningen kräver också att det finns en garanti för att ej behöriga ska komma åt uppgifter 
som organisationen har i vår tekniska utrustning. För att uppfylla detta krav behöver nya 
lösningar ses över, ett exempel är tvåfaktorsinlogg.   
 
Organisationen behöver hitta vägar för att kontakten med nuvarande och blivande omsorgstagare 
ska vara säkra och nå upp till lagstiftningens krav. Detta innebär ett behov av att se över och 
utveckla användandet av e-tjänster. Detta kommer också bidra till att ytterligare utbildning och 
information kommer behövas för att personalen ska kunna använda den tekniska utrustning som 
finns tillgänglig.  
 

Under 2018 påbörjades en inventering av hur organisationens handlingar förvaras. I många fall 
förvaras känslig information i dragskåp utan möjlighet till lås. Andra lösningar har varit pärmar i 
bokhyllor. Dessa lösningar är inte att bedömas som förenliga med vad GDPR kräver och 
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behöver därför ersättas med andra typer av förvaringsmöjligheter. Handlingarna ska ej gå att 
komma åt av personer som ej ska ha tillgång till dem samt att det inte ska finnas risk för att vid en 
brand gå miste om handlingar med viktig dokumentation. Arbetet med arkiv/förvaring av 
handlingar fortsätter 2019. 
  

Individens behov i centrum (IBIC) samt digitalisering av utförarnas sociala 
dokumentation 
IBIC är ett stöd för att arbeta behovsinriktat, systematiskt och att dokumentera strukturerat i 
verksamheter som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån 
socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Grunden i IBIC är att med ett gemensamt synsätt och språk beskriva och dokumentera 
individens behov, resurser, mål och resultat. Det gemensamma synsättet och språket används av 
både biståndshandläggare och utförare. 
 
Sedan september 2015 pågår projektet inom omsorgsförvaltningen med att implementera 
arbetssättet IBIC och digitalisera den sociala dokumentationen hos utförarna. I samband med 
detta används ett nytt verksamhetssystem - Lifecare Handläggare och Lifecare Utförare - som är 
en utveckling av vårt nuvarande verksamhetssystem Procapita. För att hemtjänsten ska kunna 
använda Lifecare Utförare behöver de också ny app - Lifecare Mobil Omsorg (LMO) - i sina 
telefoner.  
 
Implementeringen omfattar både en teoretisk utbildning i IBIC och i lagar och regler för social 
dokumentation samt en praktisk utbildning i verksamhetssystemet.  
 
Enligt plan skulle projektet avslutas under december 2018, men på grund av stora tekniska 
problem med LMO-appen har utbildningar fått ställas in och projektettiden måste därför 
förlängas. Under förutsättning att produktägaren löser alla tekniska problem, planeras projektet 
kunna avslutas under våren 2019.  
 
Att tekniken fungerar är en stor utmaning. En annan stor utmaning är att förvärvad kunskap och 
kompetens i IBIC och social dokumentation faktiskt bevaras och används som avsett i 
verksamheten av personal och chefer. Den sociala dokumentationen ska tillgodose flera syften, 
varav rättssäkerheten för våra omsorgstagare är det primära. Grundläggande för den enskilde 
omsorgstagaren är att få en korrekt handläggning av ärendet och i förekommande fall en insats av 
god kvalitet. Dokumentationen är dessutom nödvändig för intern kontroll och statlig tillsyn 
liksom vid överprövning av beslut i förvaltningsdomstolarna. Dokumentationen spelar också en 
viktig roll på en mer övergripande nivå, den behövs bland annat för kvalitetssäkring av 
verksamheten.  
 
För att säkerställa att förvärvad kunskap och kompetens i IBIC och social dokumentation 
används som avsett i verksamheten, finns en plan med prioriterade aktiviteter utifrån kostnader 
för 2019. Huvudsakliga aktiviteter är att biståndshandläggarna ska fördjupa sina kunskaper i 
IBIC-processens varje delprocess och utförarnas sociala dokumentation ska följas upp med 
stickprovskontroller utifrån framtagen checklista. Därefter ska återkoppling ges samt stöd och 
handledning.  
 

Välfärdsteknik, e-hälsa och e-tjänster 
Utmaningen ligger i att använda befintlig teknik på rätt sätt. Kompetens och 
digitaliseringskunskap behövs för att åstadkomma detta. Förvaltningen behöver bestämma hur 
man vill arbeta i organisationen och sedan ställa frågan om det finns någon teknik som kan stödja 
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detta arbetssätt. 
Gällande datasystem och välfärdsteknik behöver förvaltningen lära sig att jobba fullt ut med den 
teknik som redan finns.  
Att integrera tekniken centralt i arbetet ihop med medarbetare genom att utbilda personalen,  
ta fram fungerande processer med tillhörande arbetssätt samt ge organisatoriska förutsättningar 
för att tekniken ska kunna användas fullt ut, som de är designade.   
Utveckla en acceptans till olika tekniker hos medarbetare. Tanken med all teknik är att få 
tekniken att jobba åt människan och inte tvärtom. Det ska i längden medföra att medarbetare 
jobbar smartare och inte mer. Genom att börja jobba med befintlig teknik fullt ut ska 
förvaltningen kunna se fler positiva effekter i sin verksamhet. Det är av vikt att personalen bygger 
upp en tillit till tekniken vilket är en förutsättning för att kommande digitalisering ska lyckas.  
Detta arbete behöver göras i den takt som medarbetarna har förmåga att ta till sig förändringen.  
För att utveckla verksamheten vidare behöver arbete med nya tekniska lösningar fortgå, för att nå 
uppsatta mål och visioner. 
Planerat att införa 2019 är läkemedelrobot och s k japanska toaletter, toaletter med inbyggd bidé. 
Vidare är också målet att den kommungemensamma plattform som finns för e-tjänster även ska 
innehålla e-tjänster som riktar sig till nämndens målgrupper. 
 

Omsorgsnämnden startar ett, för länets del, pilotarbete tillsammans regionen avseende den 
nationella patientöversikten (NPÖ). Omsorgsförvaltningen kommer att bli producent i NPÖ, 
vilket gör det möjligt för andra vårdgivare att konsumera viktig information som hämtas från 
patientens hälso- och sjukvårdsjournal i kommunen. Utvecklingsarbetet kommer att följas upp 
och utvärderas tillsammans med flera av Regionens olika hälso-och sjukvårdsverksamheter. 
 
Välfärdsteknik ska stärka omsorgstagarens självständighet och trygghet. Införande av till exempel 
trygghetskamera och sensorer för tillsyn ska vidareutvecklas och vara det alternativ som alltid 
erbjuds i första hand vid tillsyn dag och natt. Förvaltningen arbetar också för införande av digital 
tillsyn på boende. Detta kan gälla både i det gemensamma utrymmet och i den individuella 
lägenheten. 
 
Fler e-hälsoaktiviter redovisas i separat handlingsplan, se bilaga till verksamhetsplan. 
 

Regional samverkan 
Antalet äldre multisjuka blir allt fler. Utvecklingen går mot en mer nära vård där primärvården får 
en allt större och tydligare roll.  Att fler bor hemma innebär ett ökat tryck på både SoL- och HSL 
verksamheten, vilket kräver mer resurser. Detta kräver också en god samverkan mellan 
kommunen och regionen. Samverkan sker på övergripande nivå inom ram av länsgemensam 
ledning och länets äldregrupp. Under året kommer omsorgsförvaltningen att vidareutveckla 
samverkan med både slutenvården och primärvården inom fler olika områden. Verksamheten 
delat även i en ny nationell utbildning via SKL gällande Nära vård. 
En ny tvåårig handlingsplan ”bättre liv för sköra äldre” tas fram och beslutas i länsgemensam 
ledning avseende samverkan mellan socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i länet. 
 
Samarbete fortsätter med övriga kommuner i länet inom den regionala stödstrukturen för 
samverkan med ökat fokus på kunskapsstyrningen inom socialtjänstens område. Samverkan sker 
tillsammans genom det nybildade Kommunförbundet i Kalmar län. 

Samverkan med Linnéuniversitetet 
Samverkan med Linnéuniversitetet är en viktig del av verksamhetsutvecklingen. Kontaktytorna är 
flera och utmaningen ligger i att hitta fler samarbetsvägar för verksamhetsnära forskning och 
kunskapsspridning. Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten utvecklas samarbetet med 
Linnéuniversitetet genom en samfinansierad tjänst som klinisk lektor. Genom denna samverkan 
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kan vi gemensamt utveckla både teori och praktik, finna gemensamma utvecklingsområden och 
utveckla arbetet med handledning till sjuksköterskestudenter. Samverkan finns även inom SoL 
verksamheten med socionomprogrammet som omfattar verksamhetsförlagd utbildning för ca 8 
studenter per år samt möjlighet att söka omsorgsförvaltningens aspirantprogram. 
Omsorgsnämnden delar varje år ut uppsatsstipendier inom hälso-och sjukvård och socialt arbete. 
De uppsatser som tilldelas stipendiet ska fånga in ett viktigt och aktuellt verksamhetsnära ämne 
som ligger i linje med äldreomsorgens verksamhetsmål. De ska ha ett nyttovärde och är 
användbara i äldreomsorgen, vilket ska bidra till berikande verksamhetsutveckling och 
kunskapsspridning i organisationen i form av utbildning, reflektions-och diskussionsunderlag för 
olika professioner. 
 
Kontaktytorna med Linnéuniversitetet skapar flera idéer tillgemensamma projekt. Här ligger en 
utmaning i att åstadkomma ett arrangemang tillsammans med Linnéuniversitetet under rubriken 
#kalmar 2020 som handlar om att profilera Kalmar och regionen. Genomförande blir under 
2019 eller 2020. 
 

Heltid som norm/rätt till heltid 
Omarbetningar av begreppet har skett på nationell nivå och heltidsarbetet går från våren 2018 
under namnet heltidsarbete som norm. Arbetet med att erbjuda alla medarbetare i Kalmar 
kommun och omsorgsförvaltningen rätt till heltid fortgår under 2019.  
 
Utgångspunkten i omsorgsförvaltningen är tillsvidareanställning på heltid är det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. 
Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När 
fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida 
kompetensförsörjning och jämställdhet. Därtill fortlöper möjligheten för medarbetare som 
arbetar deltid att skriva på ett nytt avtal om heltidsanställning med lika förutsättningar som vid 
nyanställning.  
Möjlighetet för deltidsanställda att skriva avtal om heltid har reglerats till att gälla en gång per år. 
Införandet av heltidsarbete som norm påverkar omsorgsförvaltningens budget och ställer högre 
krav på medarbetares flexibilitet.  
Under året ska förvaltningen se över hur heltidsarbete som norm kan implementeras inom 
nattverksamheterna. Därtill ska förvaltningen starta ett nytt utvecklingsarbete tillsammans med 
Kommunal som tar sin avstamp i heltidsarbete som norm. 
 

Sjukfrånvaro 
Under 2018 har verksamheten tagit fram områden att arbeta med för att ytterligare sänka 
sjukfrånvaron ytterligare. Exempel på områden som omsorgsförvaltningen ska arbeta med under 
2019 för ett mer hälsofrämjande arbete är yrkesstolthet, hälsosamma scheman och rutiner vid 
sjukfrånvaro.  
 
Omsorgsförvaltningen ser att deras hälsofrämjande arbete kommer att utvecklas av HR:s 
omorganisation, som blir en heltäckande HR-verksamhet som även inkluderar HR-specialister, 
HR-strateger, HR-administratörer och företagshälsovård. På detta sätt kan rätt kompetens och 
erfarenhet användas mer effektivt och bättre, fler professioner kan samverka. 
 
ESF-projektet (Europeiska socialfonden), AdNos, går under 2019 in i sin slutfas och avslutas 
under våren. Syftet med projektet är att få en ökad kompetens och förstärkt förmåga att hantera 
psykisk ohälsa. Omsorgsförvaltningen är en av två förvaltingar som ingår i projektet och har med 
pilotarbetsplatser, dessa är Berga backe och Bryggaren.  
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Jämställdhet, integration och HBTQ  
Omsorgsförvaltningen bedriver arbetet med de tre viktiga perspektiven jämställdhet, integration 
och hbtq med jämlikhet som ett paraplybegrepp: 

 På lika villkor – hbtq-handlingsplan 2016-2020 

 Integration – en handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda Kalmarbor 2016-
2020 

 Strategi för jämställdhet 2018 – 2022 
 
Under 2018 genomfördes en dialogdag med fokus på underlag för en gemensam handlingsplan 
för jämlikhetsarbetet inom förvaltningen. Av resultatet framkom: 

- att det finns behov av kompetensutveckling på de olika områdena,  
- att det finns processer där rutiner för jämlikhetsarbetet behöver upprättas och läggas in 

för att vara en naturlig del i arbetet 
I de kommunövergripande uppdragen ligger mycket fokus på information och 
kompetensutveckling. I ett första steg hos förvaltningen kommer kompetensutvecklingen 
fokusera på jämställdhet och jämställdhetsstrategin.  
 
Aktiviteter 2019: 

- Påbörja en översyn av styrdokument, processer och rutiner (jämlikhet). Fokus 2019 
biståndshandläggning, ledning och administration 

- Könsuppdelad statistik (jämställdhet) 
- Kompetensutveckling riktad mot biståndshandläggare, förvaltningskontor, chefer och 

omsorgsnämnden (främst jämställdhet) 
Aktiviteter 2020-2021: 

- Fortsatt översyn av styrdokument, processer och rutiner (jämlikhet) Fokus 2020-2021 
hälso- och sjukvården, vård- och omsorgsboende, hemtjänst och 
träffpunkter/dagverksamhet 

Kompetensutveckling riktad mot sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden samt personal på 
teknikenheten och rehabiliteringen (främst jämställdhet) 

Miljö 
Under 2019 kommer arbetet med en klimatneutral bilpool hos omsorgsförvaltningen att fortsätta. 
Då nya avtal på leasingbilar upprättas är det enligt Kalmar kommuns upphandlingspolicy el- och 
gasdrivna bilar som ska vara förstahandsval. I nuläget finns det inte tillräckligt med elstolpar för 
att täcka omsorgsförvaltningens behov som skulle uppstå vid en ökning av eldrivna fordon i 
organisationen. En lösning på detta ser ej heller ut att finnas under den närmaste tiden. Därför 
kommer gasbilar vara ett förstahandsval vid tecknande av nya avtal. Under 2019 löper 
leasingavtalen för 13 fordon ut. Dessa kommer ersättas med gasbilar och alla nytecknade bilavtal 
under året kommer att bestå av gasbilar. 
Förvaltningen har även införskaffat ett ökat antal elcyklar inom hemtjänsten, vilket möjliggör att 
bilbehovet minskar under en större del av året. 
  
Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till 2022 samt 
ska vattenanvändningen i kommunkoncernen minska med 10 procent från 2015 till 2020.  
Under 2019 tas det fram informationsmaterial för verksamheterna kring hur verksamheterna kan 
minska energi- och vattenanvändning samt inventerar vilka enhetsspecifika områden insatser kan 
genomföras för att nå målen 
Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till 2025. 
Inom omsorgsförvaltningen arbetas det aktivt för att minska matavfallet i verksamheterna. Under 
2018 har en mätning av matsvinnet på Oxhagshemmet genomförts. Under 2019 blir nästa steg att 
genomföra intervjuer med personal och omsorgstagare. Efter detta kommer förslag på aktiviter 
tas fram och en ny uppföljande mätning genomföras under hösten.   
Mätning av matsvinn i vård- och omsorgsboende kommer att göras under året. 



23 
 
 
 

Ekonomi/effektiviseringar 
Nuvarande resursfördelningsprinciper inom hemtjänst kommer att fortsätta att tillämpas under 
2019. Resursfördelning avseende vård- och omsorgsboende har ändrats för att det skall bli en 
”rättvisare” fördelning. De stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen som har 
funnits några år kommer att upphöra fr.o.m. år 2019. Dessa pengar, ca 10 mnkr för 
omsorgsförvaltningen, har till största delen använts till boenden med omsorgstagare som har/har 
haft omfattande behov.   
Kommunfullmäktige har dock beslutat att kompensera omsorgsnämnden och Södermöre 
kommundelsnämnd med cirka 10 miljoner om en ny regering avskaffar den särskilda satsning på 
ökad bemanning inom äldreomsorgen som funnits de tre senaste åren. 
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Kvalitet i verksamheten 

Avsnittet handlar om att beskriva innehållet i systematisk uppföljning av verksamhetens kvalitet 
och vilka metoder som används. 

Kommunens kvalitet i korthet 
Årligen sammanställs nedan kvalitetsindikatorer för vård- och omsorgsboende. Ingår i 
redovisningen av kommunens kvalitet i korthet. Sammanställningen omfattar både Södermöre 
och privata utförare. 
 
 

Mått 

 

2018 2017 2016 

Väntetid i snitt (dagar) för att få erbjudande 
om äldreboende från ansökan till erbjudande 29 26 21 

Personkontinuitet under 14-dagars period 12 15 15 
Andel äldreboendeplatser som erbjuder 
daglig utevistelse, % 
 

100 92 96 

Andel äldreboendeplatser där den äldre 
erbjuds egen tid utifrån egna önskemål 
 

100 64 68 

Andel äldreboendeplatser som erbjuder 
alternativ rätt vid huvudmål 
 

94 79 82 

Andel äldreboendeplatser som erbjuder 
internetuppkoppling i det egna rummet 
 

80 79 88 

Andel äldreboendeplatser där utbudet av TV-
kanaler kan påverkas utöver grundutbudet 
 

100 89 76 

Andel äldreboendeplatser som serverar 
kvälls/nattmål 
 

100 100 100 

Andel äldreboendeplatser där den enskilde 
själv väljer tid för nattvila 
 

100 100 100 

Andel äldreboendeplatser där den enskilde 
själv väljer tid för uppstigning 
 

100 100 100 

Andel äldreboendeplatser som erbjuder minst 
en aktivitet per dag under helgen 
 

37 72 60 

Andel äldreboendeplatser som erbjuder minst 
två aktiviteter under vardagar 
 

84 82 48 

Andel enheter i äldreboende som har 
möjlighet till parboende  52 44 47 

 
 
 

Öppna jämförelser 
Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting sammanställer årligen öppna 
jämförelser inom vård och omsorg om äldre. Resultat från öppna jämförelser redovisas till 
omsorgsnämnden. 
 
Följande kvalitetsindikatorer redovisas för ordinärt boende:  

 
 Bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten.  

 Möjlighet att påverka i hemtjänsten.  

 Riskförebyggande åtgärder.  
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 Personalkontinuitet inom hemtjänsten.  

 Förändring av självskattad hälsa för hemtjänsttagare.  

 Andel äldre som är nöjda med hemtjänsten i sin helhet.  
 

Följande kvalitetsindikatorer redovisas för vård- och omsorgsboende:  

 
 Bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende.  

 Kontakt med personal i särskilt boende.  

 Möjlighet att påverka i särskilt boende.  

 Mat och måltidsmiljö i särskilt boende.  

 Boendemiljö i särskilt boende.  

 Aktiviteter och känsla av ensamhet i särskilt boende.  

 Riskförebyggande åtgärder.  

 Bruk av tryckavlastande underlag.  

 Andel äldre som är nöjda med särskilt boende i sin helhet.  
 

Brukarundersökningen 
Genomförs årligen av Socialstyrelsen och vänder sig till omsorgstagare i ordinärt och särskilt 
boende. Följande områden genererar kvalitetsindikatorer: 
 

 Kontakter med kommunen 

 Inflytande 

 Hjälpens utförande 

 Bemötande 

 Trygghet och tillgänglighet 

 Sammantagen nöjdhet   
 
Resultatet från undersökningen redovisas till omsorgsnämnden och används även som 
indikatorer i målarbetet. 
 

Verksamhetsdialog  
Forum för uppföljning på team och enhetsnivå.  
En del av verksamhetsdialogen innefattar månadsvisa uppföljningar av nuläge/nyckeltal kopplat 
respektive enhets verksamhetsuppdrag utifrån målen. Uppföljningen visas på nämndnivå, 
teamnivå samt enhetsnivå. 
 
Den månadsvisa uppföljningen stödjer enheterna vid månads-och tertialuppföljningar samt gör 
det enklare för enhetschefer att kommentera utförda aktiviteter, kommentera aktuellt 
målvärde/nuläge, beskriva framgångsfaktorer och/eller planerade aktiviteter för att nå mål. Den 
stödjer även enhetschefens möjlighet att göra en analys av målutvecklingen, det vill säga, varför 
blir utfallet som det blir. 
 
Via de verksamhetsdialogmöten som varje team har ges möjligheten till diskussion och stöd vid 
målvärdesarbetet, uppföljningsarbetet och bidrar till en lärande organisation 
 
Genom egna månadsvisa uppföljningar redovisas utöver vad som tidigare beskrivets ovan 
följande indikatorer:   

 Personalkontinuitet i hemtjänsten 
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 Läkemedelsavvikelser 

 Fallavvikelser   

 Egen brukarundersökning 
 
Dessa redovisas löpande inom verksamhetsdialog samt ledningens genomgång. Årlig 
sammanställning till omsorgsnämnden i årsrapport.  
 

Processinriktat arbete och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Omsorgsförvaltningen har inlett ett processinriktat arbete med att systematiskt upprätthålla, 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet utifrån kravet av ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och ISO standard (ISO 9001-2015). Arbetet sker löpande med att 
identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra 
verksamheten kopplat till omsorgsnämndens mål. Under 2019 kommer uppbyggnaden 
presenteras och utbildningsinsatser att genomföras. 
 

Intern revision/kvalitetsuppföljning 
Egen kontroll av verksamheten har genomförts genom intern revision och kvalitetsuppföljning. 
Två modeller som nu slås ihop och genomförs vid ett och samma tillfälle. Syftet att belysa 
kvalitetsperspektivet utifrån fastställda områden och granska att verksamheten bedrivs enligt de 
processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem samt ge stöd åt enheterna i 
kvalitetsutvecklingen. Återrapportering sker till omsorgsnämnden. 
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Personal 

Kompetensförsörjning 
En utmaning som ökar är samarbetet med våra utbildningsanordnare, det för att kunna starta fler 
vård- och omsorgsutbildningar. Utmaningen är också att höja statusen i handledarrollen.  
Inom vård- och omsorgscollege (VO) lägger man stor kraft för att utveckla handledarna och 
handledarskapet. Utan fler handledare och mer delaktighet inom arbetslagen blir det svårt att 
möjliggöra mottagandet av fler elever/studenter och se en ökning inom 
omvårdnadsutbildningarna i framtiden. Utifrån ovanstående är det mycket viktigt att 
omsorgsförvaltningen skapar möjligheter och ger ett ansvar till medarbetarna i verksamheten att 
kompetensutvecklas, för att hantera ett större flöde av elever/studenter för vår framtida 
kompetensförsörjning.  
 
Med start under hösten 2018 och under hela 2019 kommer en kompetenskartläggning att ske i 
omsorgsförvaltningen som riktas till vårdbiträden, undersköterskor och 
sjuksköterskor.  Uppdraget är en del i arbetet för att klara det kommande rekryteringsbehovet 
och säkerställa att rätt kompetens finns i varje led i organisationen. Omfattning av kartläggningen 
sträcker sig till att se över rollbeskrivning och innehåll i tjänsterna samt kompetens och behov av 
kompetenstillförsel. De olika yrkesgrupperna delas in i nivåer kopplade till erfarenhet och 
utbildning. För att utses till handledare och komma ifråga för handledarutbildning krävs både 
kompetens tillsammans med erfarenhet. Det gör att statusen för att bli handledare höjs och 
förhoppningen är då att fler medarbetare ska finna intresse att utbilda sig till handledare. 
Ytterligare syfte med kompetenskartläggning är att utifrån den egna verksamhetens mål, leda, 
utveckla och upprätthålla organisationens samlade kompetens för att tillfredsställa verksamhetens 
behov. 
 

Organisation 
Resurscentrum stödjer idag omsorgsförvaltningen med ett antal tjänster främst inom bemanning. 
För att effektivisera verksamheten, öka flexibiliteten samt fortsätta öka kontinuiteten genom att 
varje team får eget ansvar och mandat över dessa tjänster. Förvaltningen bygger vidare på 
lösningen som startade under föregående år med att poolanställda som är särskilt riktade mot 
respektive team och att dessa full ut ska tillhöra teamen. Alla poolanställda är även 
fortsättningsvis poolanställda, men akutpoolsfunktionens hanteras istället direkt av de fyra 
teamen inom hemtjänst och boende. 

Rekrytering 
Konkurrensen att rekrytera medarbetare med rätt kompentens har ökat och kommer att öka 
ytterligare under de närmaste åren. Med tanke på de pensionsavgångar som sker och kommande 
volymökningar av antalet äldre inom Kalmar kommun är det av stor vikt att 
omsorgsförvaltningen framstår som en attraktiv arbetsgivare och har väl utvecklade 
rekryteringsprocesser för att få rätt kompetens. Detta gäller alla yrkesgrupper. Utmaningen är inte 
bara att rekrytera in nya medarbetare utan även att behålla de medarbetare vi har, vi har flera 
aktörer som konkurrerar om samma kompetens. 
 
Det är viktigt att arbetsgivaren aktivt arbetar med bland annat arbetsmiljöfrågor, karriärsvägar osv 
för att vara en attraktiv arbetsgivare. Nöjda medarbetare är de bästa ambassadörerna för 
omsorgsförvaltningens framtida kompetensförsörjning. En annan utmaning är att vi får in allt fler 
omsorgstagare som är multisjuka med stora omvårdnadsbehov. Det kräver mer av våra 
medarbetare som behöver få ytterligare utbildning, kompetens och introduktion för att kunna 
möta de nya kraven. För att kunna rekrytera medarbetare med god kompetens är det viktigt att 
omsorgsförvaltningen framstår som en attraktiv arbetsgivare. Genom den kompetenskartläggning 
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som tidigare i dokumentet nämns och denna uppdelning i nivåer kopplat till kompetens och
erfarenhet visar omsorgsförvaltningen upp en tydlig bild av hur man som medarbetare kan
utvecklas och göra karriär inom verksamheten. Förhoppningen är att på så vis få fler personer att
söka sig till verksamheten och att få nuvarande medarbetare att känna möjlighet till utveckling
och därigenom stanna kvar i organisationen.

Nedan illustreras utvecklingstrappan för tre olika yrken.

Sjuksköterska

Undersköterska
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Vårdbiträde

Fotnot: Nivåerna ska visa en utvecklingstrappa kopplat till kompetens och ansvar med tydlig avgränsning mellan
nivåer i varje yrkesgrupp.

Sjukfrånvaro, arbetsmiljö, medarbetarenkätoch hälsofrämjande arbete
Under 2018 har förvaltningen arbetat (workshop med alla enhetschefer) fram ett underlag på
flera områden som förvaltningen kommer att arbeta vidare med under 2019 för att ytterligare
sänka sjukfrånvaron och arbeta mer hälsofrämjande. Exempel på områden:

Fortsatt arbete med att förebygga sjukfrånvaro, detta med tidiga insatser vid sjukfrånvaro
och rehabilitering. Följa befintliga frånvarorutiner och ett närvarande ledarskap.

Höja yrkesstoltheten, våra medarbetare ska känna att arbetet är meningsfullt och känna
sig delaktiga. Våra medarbetare ska fortsätta att sätta brukare och invånares intressen i
centrum och arbeta gemensamt för verksamhetens uppsatta mål. Vi ska arbeta för en
långsiktig personalpolitik där hög kompetens, öppenhet, delaktighet, jämställdhet och
trygghet och trygghet är i fokus. Som medarbetare ska man känna sig stolt över att arbeta
hos oss. Våra medarbetare är de viktigaste ambassadörerna i framtida rekrytering.

Fortsatt arbete med hälsosamma scheman, ett långsiktigt arbete så medarbetarna dels får
mer återhämtning och även kan planera sin tid mer.

Arbete med att minska antalet ofrivilliga delade turer fortsätter. Mätningar genomförs två gånger
per år genom egen uppföljning. Bemanningscoach finns som stöd i arbetet med att minska
antalet ofrivilliga delade turer på enheterna. Under året börjar förvaltningen med att systematiskt
följa upp antalet TTF-turer (tid till förfogande) två gånger på år genom egenmätning.
Uppföljningarna av ofrivilliga delade turer och TTF-turer rapporteras till nämnd två gånger per
år.

Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att ta fram underlag och rutiner för att komma igång
och använda TimeCare Scheduler, en hjälp i schematsdiffningsprocess. Med Scheduler kan
organisationen minska arbetsinsatsen för schemaläggning och efterjusteringar utan att behöva
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frångå viktiga parametrar. Målsättningen är att kunna ta fram ett optimalt schema som passar 
verksamhetens behov, uppfyller lagar och avtal samt behåller så många önskemål som möjligt för 
aktuell period. Detta arbete fortgår under 2019. 
 
När det gäller resultatet omsorgsförvaltningen medarbetarenkät från 2018 hade resultatet 
sammantagets förbättrats i nöjd medarbetarindex och hållbart medarbetarengagemang (HME). 
Inte minst hade resultaten förbättrats avseende nöjdheten med ledarskapet inom förvaltningen. 
Prioriteringsmatrisen i medarbetarenkäten anger att nedanstående områden behöver prioriteras. 
Inom respektive prioriterat område anges åtgärder som genomförs på förvaltningsnivå: 
 

 Medarbetarskap: Mer hälsofrämjande arbete gällande yrkesstolthet, hälsosamma scheman, 
mätning av ofrivilliga delade turer och TTF-turer (tid till förfogande). 

 Ledarskap: Enhetschef finns i vardera team som stöd för ordinarie enhetchefer. Fortsatt 
satsning på kompetensutveckling utifrån behov. Förstärkning av enhetschef gällande 
socialt innehåll samt närståendeanställningar.  

 Arbetssätt och mål: Fortsatt utveckla samverkan mellan SoL och HSL. Prioritering av mål 
sker genom verksamhetsdialoger. Nämndens antal mål minskar under 2019 jämfört med 
föregående år. Återkoppling och förtydligande av mål förmedlas även på Omsorgens dag 
till alla medarbetare i förvaltningen. Förvaltningen fortsätter arbetet och styrningen genom 
att ta fram processer som förtydligar arbetet. 
Infört specialistteam och inför specialistundersköterskor vilket stärker kompetensen och 
arbetssätten inom förvaltningen. 

 Arbetsbelastning: Införande av pilot med larmpatrull inom hemtjänsten. Införande av städ 
i lägenhet på boende som utförs av serviceförvaltningen. Upp-packning av arbetskläder 
utförs av Serviceförvaltningens personal. Samhall utför tjänst däckbyten på förvaltningens 
samtliga bilar. Införande av digitala körjournaler genomförs i fler bilar. Resurstilldelning 
för sociala aktiviteter på boende har stärkt med 1 miljon kronor. Landsbygdstillägget för 
hemtjänsten höjs med 0,4 miljon kronor.  
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Personalfakta 
 

  Omsorgsförvaltningen 

Tvåårsöversikt 2018 2017 

Antalet t v anställda  30/11 1 153   1 174 

Kvinnor 1 029 1 053   

Män 124 121 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 

93,5   92,3 

Kvinnor 93,3 92,1 

Män 95,3 93,9 

Medelålder 45,5 45,5 

Kvinnor 45,7 45,7 

Män 43,5 43,9 

Sjukfrånvaro i % av arbetad 
tid tom okt (ack) 

7,7 8,8 

Utbetalad sjuklön tom okt 
(tkr) 

8 486 7 767 

Pensionsavgångar tom okt 26 24 

 
 
 

Kommentar: Det är 21 färre tillsvidareanställda medarbetare 2018 jämfört med 2017. En 
delförklaring till detta kan vara att sysselsättningsgraden har ökat med 1,2 procentenheter 
under perioden. Fler av våra medarbetare arbetar heltid.  
  
Under året har förvaltningen aktivt arbetat med att sänka sjukfrånvaron detta bland annat med 
tidiga insatser vid rehabilitering. November månad var den ackumulerade sjukfrånvaron 1,1 
procentenheter lägre än föregående år. Den sammanlagda sjuklönekostnaden har ökat vilket 
förklaras med löneöversynen 
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Driftsbudget 

Driftsbudget per verksamhetsområde 
 

 

 

Driftsbudget

tkr Budget Budget

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Administration 200 33 551 33 351 7 340 45 984 38 644

Verksamhetsövergripande 95 294 231 496 136 202 99 285 227 512 128 227

Team 1 582 112 755 112 173 501 118 069 117 568

Team 2 609 99 178 98 569 571 126 978 126 407

Team 3 743 148 746 148 003 698 121 882 121 184

Team 4 637 101 184 100 547 485 96 458 95 973

Hälso- o sjukvård 3 047 94 430 91 383 3 186 86 956 83 770

Summa 101 112 821 340 720 228 112 066 823 839 711 773

20182019

Förändringar 2019 jämfört med 2018

tkr tkr

Budgetram 2018 709 478

Lönerevision 3 386

Volymutveckling baserad på demografi 8 974

Nya platser i vård- och omsorgsboenden 1 050
Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och 
löneökningar 478

Effekt av komponentavskrivning 155

Summa förändringar, KF budget nov 2018 14 043

Budgetram till kommunstyrelsen (IT) -10 148

Budgetram från Södermöre kommundelsförvaltning 5 527

Budgetram till kommunstyrelsen -603

Ökade kapitaltjkostnader 1 931

Summa förändringar mellan förvaltningar -3 293

Budgetram 2019 720 228
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Administration
Omfattar: omsorgskontoret, enhetschefer och biståndshandläggare.

Verksamhetsövergripande
Omfattar: Kostnader för LOV, Teknikenheten med bla alla lokaler, IT, larm, utbildning som inte
redovisas på enheterna, kostnader för tvätt och arbetskläder mm.

Team 1
Omfattar: Rockneby, Lindsdal, Lindsdal VoB, Ingelstorpsvägen, Smedby och Rinkabyholm.

Team 2
Omfattar: Vänskapens väg, Jungmansgården, Skogsrået och Norrliden.

Team 3
Omfattar: Oxhagshemmet, Kungsgården, Funkabo, Djurängen, Berga Backe, Lind/Björk,
Närståendeanställda, Nattpatrullen och Nattenheten.

Team 4
Omfattar: Bryggaren, Kaggen, Varvet, Stensberg, Kajalen, Kastanjen och Gullregnet.

Hälso-och sjukvård
Omfattar: För hela kommunen HSL1, 2, 3 som är sjuksköterskor och rehab.
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Nyckeltal 

 

Privata utförare 

  

Hemtjänst

Antal budgeterade hemtjänsttimmar 510 000 500 000 10 000

Antal budgeterade LOV-timmar 35 000 33 000 2 000

Kostnad per brukare kostnad per 

hemtjänsttimme:

2015: 395 kr/tim

2016: 384 kr/tim

2017: 421 kr/tim

Genomsnitt riket 2017: 494:-

Resursfördelad kostnad/tim 313 307 6

LOV-ersättning  kr/tim 378 368 10

Vårds- och omsorgsboende

Antal lägenheter äldre 168 165

Antal lägenheter demens 207 207

Antal lägenheter korttidsboende 49 49

Summa 424 421 3

Kostnad per brukare/vårddygnskostnad:

2015: Demens 1 913 kr/dygn. Äldre 1 738 

kr/dygn
2016: Demens 1 908 kr/dygn. Äldre 1 941 

kr/dygn

2017: Demens 2 063 kr/dygn. Äldre 1 862 

kr/dygn

År                                                                            2019                2018              Differens 
Verksamhet

Liljan antal lägenheter 12 demens, 6 äldre 18 18

Vasallen antal lägenheter, 16 demens, 19 äldre 35 35

Ståthållaren antal lägenheter, 16 demens 16 16

Summa 69 69

Kostnad per brukare/vårddygnskostnad:

2015: 1 467 kr/vårddygn

2016: 1 416 kr/vårddygn

2017: 1 371 kr/vårddygn

År                                                                                     2019                 2018              

Verksamhet/vård- och omsorgsboende
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Investeringsbudget 

 
Planerade investeringar för 2019 är utbyte av befintliga inventarier, vissa specialhjälpmedel inom 
HSL-verksamheten och inventarier och utrustning till Oxhagshemmet.  
 
 
 

  

Investeringsbudget 2019 2018

tkr Budget Budget Skillnad

Verksamhet

Inventarier 2 000 2 000 0

HSL-hjälpmedel 500 500 0

Inventarier till nya äldreboenden 7 700 15 700 -8 000

Summa 10 200 18 200 -8 000
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Bilaga 

Kompetensutvecklingsplan 
 

E-hälsoplan 
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