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420 Enhetschef individ- och familjeomsorg 2020 
 

Box: Öppen kommun  

 Ansvar 420 
Individ och familjeomsorgen ska verka för ett utökat föräldrastödsarbete samt utveckling 

av missbruksvården. Fler personer ska bli självförsörjande och inte beroende av 

försörjningsstöd. Fokus på förebyggande arbete för att motverka utanförskap 

 

 

 

Delmål 

Beslut om start av familjecentral.  

 

Samtliga klienter som söker ekonomiskt 

bistånd på grund av arbetslöshet ska bli 

erbjudna möte med socialsekreterare i 

nära kontakt med AME som första åtgärd 

Identifiera riskgrupper inom våld, 

människohandel och prostitution 

 

Aktivitet 

Planering och framtagande av lokaler, 
bemanning och budget för beslut om 
inrättande av familjecentral. 

Fortsatt samarbete med AME med 

processmodellen vid 

förstagångsansökan av ekonomiskt 

bistånd 

Genomgång av statistik, samverkan 

och årliga rutiner. 

Aktivitetsplan 

Regelbundna samverkansmöten med berörda parter för upprättandet av underlag 

till beslut om familjecentral 

Följa upp hur många klienter som fått hjälp via processmodellen. 

Uppföljning och utvärdering 

 

Uppföljning och utvärdering delår 2020 
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Box: Kunskap & kompetens 

 Ansvar 420 
 

Den enskilde ska bemötas och få stöd av kompetent personal inom området 

 

Delmål 

Samtlig personal ska ha tillräckliga 

kunskaper i handläggning och 

dokumentation för att ärenden skall 

handläggas rättssäkert 

 

Använda den kunskap som finns inom 

IFO för intern kompetensutveckling 

Utbildning och visning i hur man 

använder kvalitetsledningssystemet  

Aktivitet 

Fortsatt internutbildning i 
verksamhetssystemet Viva. 

Framtagande av rutiner och riktlinjer för 

handläggning och dokumentation. 

 

Avsätta tid i samband med APT för intern 

kompetensutveckling 

Avsätta tid på APT. 

 

Aktivitetsplan 

Vivaadministratörerna ansvarar för utbildningsdag i Viva.  

Augusti 2020 skall rutiner gällande handläggning och dokumentation vara antagna 

och kända. 

Varannan APT avsätts extra tid för internutveckling 

 

Uppföljning och utvärdering 

 

 Uppföljning och utvärdering delår 2020 
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Box: Möten & upplevelser  

 Ansvar 420 

Individ och familjeomsorgen ska erbjuda ett gott bemötande och en trevlig 

besöksmiljö. 

 

 

Delmål 

För 2020: Minst 85 procent av 
klienterna nöjda som helhet. Minst 85 
procent ska uppleva att det är lätt att 
komma i kontakt med individ- och 
familjeomsorgen 

Källa: SKL:s nationella brukarundersökning inom 

individ och familjeomsorgen.  

Aktivitet 

Deltagande i SKL:s nationella 
brukarundersökning inom individ och 
familjeomsorgen.  

 

 

Aktivitetsplan 

Sammanställning och analyser av genomförda enkäter. Utveckling och insatser 
utifrån analysresultatet. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Årlig genomgång av enkätresultatet. 

 

Uppföljning och utvärdering delår 2020 
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Box: Innovation & entreprenörskap

 Ansvar 420 
 

 

 

 

 

 

Delmål 

Införandet av e-tjänsten Mina sidor 

där individerna kan följa sitt eget 

ärende 

 

Undersöka möjlighet till digital 

orosanmälan gällande barn 

Familjehemsrekrytering  

Aktivitet 

                                                                       
Införa e-tjänst, Mina sidor, inom 
försörjningsstöd i nära samarbete med 
övriga kommuner i Norra Örebro län.     

 

Ta reda på hur Örebro gjort när det införde 
digital orosanmälan.    

Annons, delta på mässor, bjuda in till öppet 
hus                                                           

Aktivitetsplan 

Att i samarbete med kommunerna i Norra Örebro län införa e-tjänst, mina sidor, 

inom försörjningsstöd. 

Att ta reda på mer om hur Örebro kommun lyckats med införandet av digital 

orosanmälan. 

Uppföljning och utvärdering 

 

Uppföljning och utvärdering delår 2020 

 


