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410 Socialchef 2020 

Box: Öppen kommun  

 Ansvar 410 

Verka för att de enskilda personerna som har behov av kommunens vård- och 
omsorgsinsatser möts av god tillgänglighet, lyhördhet och att information om 
verksamheterna finns offentligt publicerat. 

 

Delmål 

De enskilda personerna som har behov av 

kommunens insatser ska mötas av god 

tillgänglighet. 

Målvärde öka eller minst behålla 90% i 

brukarbedömningar äldreomsorg.                                                                 
Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 

inom äldreomsorgen                                   

Hemsida och broschyrer ska vara 

uppdaterade. 

Aktivitet 

Biståndshandläggare ska vara tillgängliga för 

kommunens invånare. De enskilda ska ges 

möjlighet till att lämna ev. 

synpunkter/klagomål.                                                                                                    

Deltagande i Kommunernas Kvalitet i Korthet, 

KKiK, årliga brukarundersökning.  

 

 Årlig granskning av broschyrer och hemsida.                                                                                                   

Aktivitetsplan 

Biståndshandläggare har dagligen telefontider. 

Eventuella synpunkter/klagomål dokumenteras av handläggare, hanteras och åtgärdas.  

Deltagande i Kommunernas Kvalitet i Korthets, KKiK, årliga brukar/kundundersökning.  

Målstyrda genomförande planer utifrån KKiKs analysresultat. 

Hemsida och broschyrer gås igenom enligt upprättad årsplan. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Årlig sammanställning av inkomna synpunkter/klagomål. 

Årligen (september) följa upp att upprättade informationsdokument och hemsida är aktuell. 

 

Uppföljning och utvärdering delår 2020 
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Box: Kunskap & kompetens 

 Ansvar 410 
 

Verka för att de enskilda personerna som har behov av kommunens insatser möts av ett 
professionellt förhållningssätt med god kunskap. 

 

Delmål 

De enskilda personerna som har behov av 

kommunens insatser ska mötas av 

kompetent personal med god kunskap. 

  

För en säker och trygg vård och omsorg 

ska kunskap kring dokumentation och 

verksamhetssystem öka. 

Göra den enskilde och dess 

anhöriga/närstående delaktig i 

implementeringsprocesser med 

välfärdsteknik i hemmet. 

Aktivitet 

Kompetent personal finns tillgänglig och 

tillhandahåller tjänster och insatser med hög 

kvalité.  Praktikplatser erbjuds inom alla 

enheter som ett led i den långsiktiga 

kompetensförsörjningen.    

Fler ges möjlighet till utbildning i 

dokumentation och verksamhetssystem. 

                                                                                          

Ta fram rutiner och samtyckesdokument på lätt 

svenska.  

Aktivitetsplan 

Kompetensutvecklingsplaner för all personal ska finnas för att möjliggöra hög kompetens och 

på så sätt erbjuda insatser med god kvalitet. 

Inom alla enheter erbjuda praktikplatser till personer som kommer via AME som ett led i 

arbetet med att personer kan gå från försörjningsstöd till egen försörjning.      

 

Uppföljning och utvärdering 

Antal som genomgått utbildning i dokumentation och verksamhetssystemet VIVA. 

Det finns kompetensutvecklingsplaner för all personal   

Antal personer med försörjningsstöd som kommit ut i praktik  

  

 Uppföljning och utvärdering delår 2020 
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Box: Möten & upplevelser  

 Ansvar 410 

De enskilda personerna som brukar kommunens insatser ska vara nöjda/mycket nöjda 
med sitt särskilda boende och med sin hemtjänst. 

 

Delmål 

För 2020: minst 90 % ska vara nöjda   

(Målvärde 2018: 90 % särskilt boende och 

94 % hemtjänst).  

Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 

inom äldreomsorgen. 

Aktivitet 

Deltagande i Kommunernas Kvalitet i Korthets, 

KKiK, årliga brukarundersökning.  

 

Aktivitetsplan 

Deltagande i Kommunernas Kvalitet i Korthets, KKiK, årliga brukar/kundundersökning.  

Målstyrda genomförande planer utifrån analysresultat. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Årlig genomgång av KKiKs resultat. 

 

Uppföljning och utvärdering delår 2020 
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Box: Innovation & entreprenörskap

 Ansvar 410 
 

Enskilda personer med behov av kommunens insatser ska ges bättre service, ökad trygghet 
och självständighet i det egna hemmet genom erbjudande av fler välfärdstekniktjänster. 

 

Delmål 

Fortsatt optimal vårdplanering genom att 

erbjuda möjlighet till deltagande på 

distans för alla berörda.      

 

Säkerhet och trygghet för personer som 

har digitala trygghetslarm.                                                                                                                                      

 

Göra den enskilde och dess 

anhöriga/närstående delaktig i 

implementeringsprocesser med 

välfärdsteknik i hemmet.         

Möjlighet att utveckla och använda 

välfärdsteknik på våra boenden   

                                          

Aktivitet 

Erbjuda anhöriga/närstående möjlighet att 

delta på vårdplanering på distans.     

                                                                                      

 

Följa upp hur införandet av de digitala 

trygghetslarmen gått samt hur larmen 

fungerar. 

Ta fram rutiner och samtyckesdokument på lätt 

svenska.  

 

 

Förbättra tillgång till wifi      

                                                      

Aktivitetsplan 

Under året har webbaserade vårdplanstillfällen genomförts även med den enskilde och 

anhöriga/närstående.  

Utreda behovet och göra en plan för att ha tillgång till wifi på våra boenden 

Uppföljning och utvärdering 

Antal installerade larm. 

Hur enskilda och dess anhöriga/närstående upplever att använda trygghetskamera och 

Dosell, via enkät. 

Uppföljning av plan för  tillgång till wifi på våra boenden inom ramen för statliga 

stimulansmedel  
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Uppföljning och utvärdering delår 2020 

 


